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ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 29 DE GENER DE 2009

A la ciutat de Barcelona, el dia 29 de gener de 2009, a les 12 hores i 5 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president primer, Bartomeu
Muñoz Calvet, del vice-president quart, Carles Martí Jufresa, el vice-president 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, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez
Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria
Martorell, Carme García Lores, Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas,
Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo, Immaculada Moraleda Pérez, Manel
Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras Manzano, Joan Puigdollers
Fargas, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández,
Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz Sanz, 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.
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Van excusar la seva assistència i les diputades següents: el vice-president segon,
Màrius García Andrade; el vice-president tercer, Jaume Vives Sobrino; Carme García
Suárez i Joan Sau Pagés.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 18 de
desembre de 2008.
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de
data 18 de desembre de 2008, hi pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aproven dita Acta per unanimitat.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 13 de gener de 2009,
sobre

aprovació

dels

Plecs

de

clàusules

administratives

generals

de

contractació de caràcter estàndard, de resultes del Dictamen 268/08 emès per la
Comissió Jurídica Assessora.

“I. ANTECEDENTS

1.

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA

1.1. PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES
ALS CONTRACTES DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA, DE SERVEIS I DE
SUBMINISTRAMENTS, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS
PRIVATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I DELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS.
2
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En data 27.6.2002, el Ple de la Diputació de Barcelona va adoptar, entre d’altres, els
acords següents:

-

Aprovar definitivament el Plec de Clàusules Administratives Generals
aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i de
subministraments, a altres contractes administratius i als privats de la
Diputació de Barcelona i dels seus Organismes Autònoms, que substitueix
l’anterior amb motiu de l’adaptació a les modificacions normatives en matèria
de contractació administrativa, tot això d’acord amb el text que consta com
Annex al Dictamen.

-

Establir com a mesura d’assistència per als Consorcis participats per la
Diputació de Barcelona, la possibilitat d’adhesió al Plec de Clàusules
Administratives Generals aplicables als contractes de consultoria i assistència,
de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats
esmentat, d’acord amb les resolucions que adoptin els òrgans respectius a
l’empara de l’art. 46 del Reglament Orgànic de la pròpia Diputació.

-

Publicar els presents acords i el Plec que n’és objecte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), inserir-los al tauler d’anuncis d’aquesta
Corporació, i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del BOPB en que s’hagi publicat íntegrament el text.

1.2. PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES
ALS CONTRACTES D'OBRES I INSTAL·LACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
En la mateixa sessió de 27.6.2002, el Ple de la Diputació va adoptar també els acords
següents:
-

Aprovar definitivament el Plec de Clàusules Administratives Generals
aplicables als contractes d'obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona i
dels seus Organismes Autònoms, que substitueix l’anterior amb motiu de
l’adaptació a les modificacions normatives en matèria de contractació
administrativa, tot això d’acord amb el text que consta com Annex al Dictamen.
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-

Establir com a mesura d’assistència per als Consorcis participats per la
Diputació de Barcelona, la possibilitat d’adhesió al Plec de Clàusules
Administratives Generals aplicables als contractes d'obres i instal·lacions
esmentat, d’acord amb les resolucions que adoptin els òrgans respectius a
l’empara de l’art. 46 del Reglament Orgànic de la pròpia Diputació.

-

Publicar els presents acords i el Plec que n’és objecte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), inserir-los al tauler d’anuncis d’aquesta
Corporació, i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del BOPB en que s’hagi publicat íntegrament el text.

1.3. PUBLICACIÓ DELS PLECS.
Els Plecs de clàusules administratives generals citats en els apartats 1.1 i 1.2
van ser publicats íntegrament en el BOPB núm. 161, del 6.7.2002 i una referència de
l’anunci va ser inserida en el DOGC núm. 3702, de 20.8.2002.

2.

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS POSATS A
DISPOSICIÓ

DELS

MUNICIPIS

I

ALTRES

ENTITATS

LOCALS

DE

BARCELONA

2.1. ACTUACIÓ D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ LOCAL.
En data 11.7.2002, el President delegat de l’Àrea de Règim Interior, Hisenda i
Planificació, Il·lm. Sr. Joan Rangel Tarrés, va dictar un decret la part dispositiva del
qual era del tenor literal següent:
“Primer.- Aprovar la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local per
als municipis i altres entitats locals de la província de Barcelona consistent en
posar a la seva disposició uns models de Plecs de Clàusules Administratives
Generals, adequats al Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel RD Legislatiu 2/2000, de 16.6, i aplicables als tipus de
contractes següents:
— Obres i instal·lacions (annex I);
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— Consultoria i assistència, serveis, subministraments, altres contractes
administratius i privats (annex II).
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els models de
Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als contractes esmentats.
Tercer.- Donar compte al PIe de la present Resolució per al seu coneixement i
efectes.”

2.2. PUBLICACIÓ DELS PLECS I JORNADA FORMATIVA.
Els referits Plecs van ser publicats en el BOPB núm. 172, del 19.7.2002, i de l’actuació
d’assistència i cooperació local se’n donà compte al Ple de la Diputació, en la sessió
de 25.7.2002.
Els Plecs de clàusules van ser objecte d’una jornada formativa adreçada als
responsables de les entitats locals de la província de Barcelona, la qual va tenir lloc el
26.7.2002, i en el decurs de la qual, ultra l’explicació dels texts i dels seus aspectes
més rellevants, es varen facilitar sengles models dels acords i tràmits per a l’aprovació
dels Plecs per l’entitat local (aprovacions inicial i definitiva, i anuncis al BOPB, DOGC i
a mitjà de comunicació escrita diària), i de plecs tipus de clàusules administratives
particulars.
Des del punt de vista material s’ha de precisar que era idèntic el contingut dels plecs
aprovats per la Diputació per a si mateixa, que els dels posats a disposició de les
entitats locals, amb l’única diferència d’haver substituït l’expressió Diputació de
Barcelona per Corporació.
Sobre aquesta actuació d’assistència i cooperació local s’ha de dir que va reeixir, i un
nombre elevat d’entitats locals van aprovar els plecs de clàusules administratives
generals posats a disposició de la Diputació de Barcelona; concretament i sense ànim
exhaustiu, un total de 120 municipis de la província de Barcelona, 1 entitat municipal
descentralitzada, 15 consorcis (tot incloent-hi els 11 participats per la mateixa
Diputació), 3 consells comarcals, i 1 mancomunitat, fins a la data del 21.5.2003
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(entrada en vigor del Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya), tal
com resta acreditat a la comunicació tramesa pel Cercador d’Informació de Diaris
Oficials de la Diputació de Barcelona (CIDO), i incorporada a l’expedient.

3. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL
DE CATALUNYA
El 20.5.2003 fou publicat en el DOGC (núm. 3887) el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28.4. En relació
amb aquest text (TRLCat/2003) poden formular-se les consideracions següents:
1a. El projecte de decret legislatiu fou dictaminat per la Comissió Jurídica Assessora,
per acrònim CJA (Dictamen 117/03, aprovat pel Ple el 28.4.2003).
La part del Dictamen relativa a la contractació ocupa l’epígraf XVI (pàgines 415 i
416 de la Memòria de 2003 de la mateixa CJA), i altres raonaments d’incidència
en el tema dels plecs es contenen als epígrafs XI a XIV (pàgines 411 a 414 de la
Memòria).
2a. L’art. 278.1 del TRLCat/2003 disposa el següent:

“Els ens locals poden aprovar plecs de clàusules administratives generals, previ informe
de la Comissió Jurídica Assessora. Aquests plecs han de contenir les determinacions
jurídiques, econòmiques i administratives típiques que s'han d'aplicar a tots els contractes
d'objecte anàleg i les determinacions exigides per la legislació aplicable a la contractació
laboral.”

Aquest precepte es complementa amb el 278.3 que prescriu:
“L'aprovació dels plecs de clàusules administratives generals correspon al ple, d'acord
amb el procediment establert per a les ordenances locals. Abans de l'aprovació inicial i de
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la definitiva, és necessari l'informe del secretari o secretària i l'interventor o interventora de
la corporació.”

3a. Amb l’entrada en vigor el 21.5.2003 del TRLCat/2003 (disposició final del DLeg.
2/2003), per tant, per a l’aprovació de plecs de clàusules administratives generals
va passar a tenir caràcter preceptiu l’informe de la Comissió Jurídica Assessora.
I el cert és que aquest informe fou sol·licitat per diversos ajuntaments que, tot
adoptant com a propis els plecs proposats per la Diputació, van voler aprovar-los
amb posterioritat a l’entrada en vigor del TRLCat/2003, tal com resulta dels
Dictàmens de la CJA núm. 125/04, 271/04, 272/04, 520/04, 97/05, 26/06, 216/06 i
32/07.

II. APROVACIÓ, ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 30/2007, DE 30 D’OCTUBRE,
DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC I CONSEQÜÈNCIES PER ALS ENS
LOCALS.

1. LA L 30/2007, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.
El BOE núm. 261, de 31.10.2007, va publicar la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de
contractes del sector públic (per acrònim LCSP/2007), l’entrada en vigor de la qual es
produí als sis mesos de la publicació. Molt succintament, d’aquesta llei poden
destacar-se els aspectes següents:

-

Transposició de la Directiva europea 2004/181/CE a l’ordenament jurídic espanyol
fet que ha comportat, entre d’altres, l’aplicació dels següents principis bàsics:
• transparència, publicitat i igualtat de tracte, així com una eficient utilització dels
fons destinats a la realització d’obres, adquisició de béns i contractació de
serveis, mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer.
• llibertat de circulació de béns i mercaderies per tots els estats membres de la
Unió Europea,
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• no discriminació per raó de la nacionalitat a l’hora de celebrar contractes amb el
sector públic.

-

Ampliació de l’àmbit subjectiu de la llei, regulada a l’article 3 de la mateixa, aplicant
determinats tipus de contractes -els subjectes a harmonització- a ens i persones
jurídiques públics i privats fins aleshores no previstos.

-

Modificació significativa de l’estructura de la llei, entenent per tal la sistemàtica que
adopta a l’hora de regular els diferents aspectes dels contractes del sector públic al
llarg dels 303 articles i 53 disposicions que l’integren. Molt sintèticament, el canvi
suposa:
• abandonar de l’esquema de part general (comú a tots els contractes) i part
especial (amb especificitats per a cadascun d’ells) que seguia la TRLCAP,
• i passar a una sistemàtica seqüencial amb criteris heterogenis: segons la
mateixa exposició de motius de la LCSP (epígraf III, 2n. paràgraf), els relatius a
les matèries regulades, els blocs homogenis d’actuacions, l’abast de les normes
segons resultin d’aplicació a tots els contractes, o sols a uns tipus determinats, i
l’agrupació de les disposicions per raó dels seus distints destinataris del sector
públic.

2. CONSEQÜÈNCIES PER ALS ENS LOCALS DERIVADES DE L’ENTRADA EN
VIGOR DE LA LCSP/2007.
2.1.

FUNCIONS

GENERALS

QUE

ELS

COMPLEIXEN

PLECS

DE

RESPECTE

DE

CLÀUSULES
LES

ADMINISTRATIVES

ENTITATS

LOCALS

DE

CATALUNYA.
En síntesi, els plecs de clàusules administratives generals (PCAG) compleixen
respecte dels ens locals de Catalunya les funcions següents:
1a. Regular totes les contractacions que licitin i formalitzin aquestes entitats, funció
aquesta que resulta de les previsions normatives que es transcriuen a continuació:
8
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1.a) Article 66 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques (RGLCAP), aprovat pel Real Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, el qual prescriu:
“1. Los pliegos de cláusulas administrativas generales contendrán las declaraciones
jurídicas, económicas y administrativas, que serán de aplicación, en principio, a todos
los contratos de un objeto análogo además de las establecidas en la legislación de
contratos de las Administraciones públicas.

2. Los pliegos se referirán a los siguientes aspectos de los efectos del contrato:

a) Ejecución del contrato y sus incidencias.
b) Derechos y obligaciones de las partes, régimen económico.
c) Modificaciones del contrato, supuestos y límites.
d) Resolución del contrato.
e) Extinción del contrato, recepción, plazo de garantía y liquidación.”

1.b) Art. 278.2 del TRLCat/2003, que disposa:
“Els plecs de clàusules administratives generals han de referir-se necessàriament als
aspectes següents:

a) L'execució del contracte i les incidències d'aquest.
b) Els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic.
c) Les modificacions del contracte, amb indicació dels supòsits i dels límits.
d) Les causes de resolució del contracte.
e) La conclusió del contracte, les recepcions, el termini de garantia i la liquidació.”

2a. Donar cobertura als requeriments sobre publicitat dels plecs de clàusules
administratives particulars, els quals no són exigibles en el cas que l’ens local hagi
aprovat plecs generals, tal com estableix l’art. 277.1 del TRLCat/2003:
“Els plecs de clàusules administratives, un cop aprovats, s’han d’exposar al públic
durant un termini mínim de vint dies, i s’ha d’anunciar al BOP i al DOCG, perquè s’hi
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puguin presentar reclamacions, les quals han d’ésser resoltes pel mateix òrgan de
contractació. Aquest requisit no s’ha de complir si s’han aprovat prèviament clàusules
administratives generals.”

2.2. VIGÈNCIA DE LES PREVISIONS AUTONÒMIQUES SOBRE ELS PLECS
GENERALS DESPRÈS DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LCSP/2007.
L’article 48.3 del TRLCAP/2000, que al seu torn reproduïa l’article 49.3 de la
LCAP/1995, disposava que:
“(...) las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local
aprobarán, en su caso, los pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con
sus normas específicas, siendo asimismo preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera”.

L’art. 98.3 de la LCSP prescriu que:
“Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local podrán
aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con sus normas
específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera.”

Es tracta per tant d’una regulació quasi idèntica (únicament s’han substituït els termes
aprobarán, en su caso, del Text refós, pels de podrán aprobar de la Llei), per bé que sí
ha variat el caràcter dels preceptes: no bàsic el del TRLCAP/2000 (disposició final
primera, 1) i bàsic el de la LCSP/2007 (disposició final sèptima, 2).
Atesa la previsió de la llei estatal sobre el dictamen de l’òrgan consultiu autonòmic, és
evident que no s’ha vist afectat l’art. 278.1 del TRLCat/2003, abans transcrit, i que va
introduir l’informe previ de la Comissió Jurídica Assessora en relació amb els plecs de
clàusules administratives generals dels ens locals.
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Dubtes podrien plantejar-se, en canvi, sobre la vigència de l’obligació d’haver de
sotmetre a informació pública, previ anunci al BOP i al DOGC, els plecs de clàusules
administratives particulars (PCAP), continguda a l’art. 277.1 del TRLCat/2003 també
reproduït, de resultes de les consideracions següents:

-

l’articulació del recurs especial en matèria de contractació que inclou els PCAP
entre els actes contra els quals és susceptible de ser interposat (art. 37.2);

-

la derogació per la LCSP/2007 (disposició derogatòria única, c) de l’art. 122 del
Text refós estatal de règim local, aprovat pel RDLeg 781/1986, de 18.4, que
preveia el tràmit d’informació pública amb anunci previ al BOP dels PCAP;

-

el fet que la LCSP no prevegi aquest tràmit, i sí en canvi el lliurament dels PCAP
als interessats (art.142) i la seva inserció en el perfil de contractant (art. 42),
circumstàncies aquestes que tenen com a conseqüència la no-exigència d’aquella
publicació en diari oficial per a l’Administració general de l’Estat, ni per a les
autonòmiques, i que de mantenir-se per a les locals no semblaria justificat en
l’actualitat.

Potser sigui prematur pronunciar-se amb més contundència sobre la derogació
d’aquest precepte. Altrament, com es recordarà, el tràmit de la publicació deixa de ser
obligatori si l’entitat local té aprovats plecs de clàusules administratives generals, els
quals són precisament l’objecte de l’actuació que s’està duent a terme.

2.3

ADEQUACIÓ

AUTOMÀTICA

DELS

PLECS

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES GENERALS I NECESSITAT D’ADAPTACIÓ MATERIAL.
Al principi d’aquesta resolució s’ha fet esment dels Plecs de clàusules administratives
generals (PCAG) aprovats per la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 161, de
6.7.2002), i dels publicats per a les entitats locals (BOPB núm. 172, del 19.7.2002).
Doncs bé, en ambdós casos, la clàusula 4.1 dels PCAG disposa el següent:
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“Les prescripcions d’aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació
bàsica de l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans s’entendran
automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió.”

D’acord amb aquesta previsió, l’entrada en vigor de la LCSP/2007 determina la
modificació automàtica de les prescripcions dels plecs en aquells aspectes objecte de
revisió, i per tant la vigència dels PCAG aprovats pels ens locals, judici jurídicoformal
aquest inqüestionable sobre la base dels raonaments següents:
1r. Per imperatiu del principi de jerarquia normativa (CE, 103.1), i atès el caràcter
reglamentari dels PCAG, aquests resulten modificats ope legis amb l’entrada en
vigor de la LCSP/2007.
2n. La clàusula 4.1 dels PCAG de 2002 abans transcrita, com es recordarà, reprodueix
la redacció de la disposició addicional 1a de la L 8/1987, derogada pel
TRLCat/2003, la DA 1ª del qual també estableix:
“Els preceptes d’aquesta Llei que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de la
legislació bàsica de l’Estat, s’entén que són automàticament modificats en el moment en
què es produeixi la revisió de la legislació estatal.”

3r. En tots els Dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora en relació amb
els PCAG publicats per la Diputació de Barcelona (núm. 125/04, 271/04, 272/04,
520/04, 97/05, 26/06, 216/06 i 32/07) no ha estat qüestionada aquesta clàusula, la
validesa de la qual, per altra part i en relació amb la DA 1ª del TRLCat/2003, fou
afirmada en el Dictamen 117/03 (apartats XI a XIV, pàg. 411 a 413, Memòria 2003
de la CJA).
Formulades les consideracions jurídiques anteriors, confirmada l’adequació automàtica
dels PCAG i la seva vigència formal, això no havia d’obstar, naturalment, a la
necessitat d’una adaptació material dels plecs generals a la nova LCSP/2007. I d’aquí
l’actuació desenvolupada per la Diputació de Barcelona.
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III. TRAMITACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS I
ACTUACIÓ D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ LOCAL.

1. TIPOLOGIA DE PLECS I

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ JURÍDICA

ASSESSORA.
D’acord amb la L 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, poden
diferenciar-se dos tipus de dictàmens en relació amb els Plecs de clàusules
administratives generals (PCAG):
a) Els de caràcter preceptiu, referits als PCAG que cada entitat local aprovi en
aplicació de l’art. 278.1 i .3 del TRLCat/2003, posat en relació amb l’art. 8.3.m) de la L
5/2005, que atribueix el caràcter preceptiu esmentat a “qualsevol altra matèria que
sigui competència de la Generalitat respecte a la qual les lleis estableixin l’obligació de
demanar dictamen”.
b) Els dictàmens de caràcter facultatiu previstos per als “plecs de clàusules
administratives de contractació de caràcter estàndard ”, en exercici de la funció
consultiva que la L 5/2005 li atribueix (art. 9.1.b).
Del contrast entre ambdós tipus de plecs resulten les consideracions següents:
1a. Difereixen en quant a la seva naturalesa i procediment de tramitació, per tal com
els primers tenen caràcter normatiu i han de ser tramitats com a ordenances,
mentre que els segons inicialment no són més que un model o tipus, segons la
definició que d’estàndard dóna el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (edició
2007, pàg. 728).
2a. Això no obstant, materialment el seu contingut és el mateix, o com a mínim
aquesta ha estat la tònica d’actuació de la Diputació en el passat (anys 1995 i
2002).
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3a. Resulta de les consideracions anteriors la conclusió de la vinculació directa entre
ambdós tipus de PCAG, a partir de la seva coincidència textual, fet que es
considera rellevant a l’hora d’articular la tramitació dels PCAG per la Diputació, ja
sigui per a si mateixa, com a ordenança, ja sigui per a les entitats locals, com a
actuació d’assistència i cooperació local.

2. TREBALLS D’ELABORACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS
Publicada en el BOE del 31 d’octubre de 2007 la LCSP/2007, s’iniciaren els treballs
d’elaboració dels Plecs de clàusules administratives generals (PCAG), les dades més
rellevants dels quals, tal com consten acreditades a l’expedient, són les següents:
- Reunió del grup de treball de contractació celebrada el 20.11.07, on s’exposà el
calendari de treball per a l’elaboració dels PCAG.
- Constitució en el si de la Secretaria de la Ponència per a l’elaboració dels PCAG
(20.11.07).
- Finalització per la Ponència dels treballs d’elaboració dels PCAG i tramesa als
membres del grup de treball de contractació de la documentació següent (31.12.2007):
• Proposta de Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes
de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats de
la Diputació de Barcelona (PCAG SEA).
• Taula guia de les bases jurídiques (BBJJ) del PCAG SEA/2008 i la seva
comparació amb el PCAG CiA/2002.
• Proposta de Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes
d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública de la Diputació de
Barcelona (PCAG COI-CCOP).
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• Taula guia de les bases jurídiques (BBJJ) del PCAG COI-CCOP/2008 i la seva
comparació amb el PCAG COI/2002.
- Reunions del grup de treball celebrades els mesos de gener (dies 14, 21 i 28), febrer
(4, 11, 18 i 28), març (10, 17, 28 i 31) i abril (7) de 2008, en el decurs de les quals van
analitzar-se les successives versions dels PCAG SEA (13) i COI-CCOP (7) elaborades
per la Ponència.
Val a afegir que els dies 21 i 22 d’abril de 2008 va tenir lloc una sessió formativa sobre
la LCSP adreçada a les entitats locals, en el decurs de la qual, a més dels aspectes de
la nova llei, es tractà la problemàtica dels PCAG i de l’estat en què es trobaven els
treballs d’elaboració.
Finalitzats els treballs per la Ponència, el seu resultat va ser el següent:

-

en primer terme, l’elaboració dels PCAG SEA i COI-CCOP, i de les seves
respectives Memòries justificatives, referits a la Diputació de Barcelona;

-

en segon, l’elaboració dels PCAG estàndard SEA i COI-CCOP, i de les seves
respectives Memòries, configurats per ser posats a disposició de les entitats locals,
i el contingut material dels quals coincideix amb els de la Diputació, amb les
úniques substitucions de la seva menció per la de Corporació i aquesta entitat.

3. PROPOSTA OPERATIVA
Arribats a aquest punt, atesa la vinculació assenyalada entre ambdós tipus de PCAG,
es considerà que la tramitació més adient consistia a sotmetre a informe de la
Comissió Jurídica Assessora els plecs de clàusules administratives generals de
caràcter estàndard (article 9.1.b, L 5/2005), acompanyats de les memòries jurídiques
justificatives corresponents, i, una vegada emès el seu dictamen, i d’acord amb
aquest, procedir a la seva aprovació per la Diputació de Barcelona amb el tràmit
d’ordenança per a si mateixa, i de l’actuació d’assistència i cooperació local adreçada
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a les entitats locals i concretada en la publicació dels plecs en el BOPB i en el DOGC;
actuacions i tràmits aquests que, en articular-se de manera adient amb el Dictamen de
la Comissió, tindrien garantida la seva adequació a la legalitat.
Val a dir, finalment, que per al cas de la tramitació dels PCAG estàndard com
ordenances per la Diputació i per les entitats locals es preveia que s’hauria de seguir el
procediment fixat als arts. 60 a 66 del ROAS/1995, ja esmentat, per bé que sense la
previsió de què “quan no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació l’acord
d’aprovació inicial esdevé definitiu”, inclosa en el darrer incís de l’art. 65.1 del ROAS
(també del 178.1.c del TRLCat/2003 i 49.c de la L 7/1985). La justificació d’aquesta noprevisió es fonamenta en el raonament contingut en el Dictamen 520/04 de la
Comissió Jurídica Assessora que assenyala el següent:

“Com que la conversió automàtica de l’aprovació provisional en definitiva en el cas d’absència
de reclamacions i suggeriments pot suscitar algun problema respecte de la seguretat jurídica
necessària, en aquest tipus de procediment concret –pel fet d’intervenir el tràmit d’informe
d’aquesta Comissió Jurídica Assessora amb posterioritat a aquells tràmits del procediment- (...),
l’Ajuntament ha d’acordar expressament l’aprovació definitiva amb posterioritat a l’emissió del
dictamen d’aquesta Comissió Jurídica Assessora”.

En congruència amb tot aquest plantejament, i previ l’informe favorable conjunt de la
Secretària General i la Interventora General, en data 20.5.2008, per la Presidència de
la Diputació de Barcelona es dictà un Decret, la part dispositiva del qual era del tenor
literal següent:
“Primer.- Aprovar els projectes de Plecs de clàusules administratives generals de caràcter
estàndard aplicables als:
• contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats
elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I a la present Resolució).
• contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per la
Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II).
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Segon.- Aprovar les Memòries justificatives dels projectes dels PCAG de caràcter estàndard
SEA i COI-CCOP (annex III i IV, respectivament).

Tercer.- Trametre els projectes dels PCAG de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP, les seves
Memòries justificatives i la resta de l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora i sol·licitar el
seu

Dictamen,

per

mitjà

de

la

Conselleria

de

Governació

i

Administracions Públiques (Direcció General d’Administració Local), tot això a l’empara dels
articles 9.1.b i 10.3 de la L 5/2005, de 2 de maig, reguladora de la dita Comissió”.

IV. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA I APROVACIÓ DELS
PLECS DE CARÀCTER ESTÀNDARD.

1. TRAMESA DELS PROJECTES DE PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS

DE

CARÀCTER

ESTÀNDARD

A

LA

COMISSIÓ

JURÍDICA

ASSESSORA I EMISSIÓ DEL DICTAMEN.
Aprovats els projectes del PCAG de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP i les seves
Memòries justificatives, l’expedient fou tramés a la Conselleria de Governació i
Administracions Públiques, on va tenir entrada el 21.5.2008.
Mitjançant escrit adreçat a la Diputació de Barcelona, el Secretari General de la
Comissió Jurídica Assessora comunicà que la petició de dictamen havia tingut entrada
a aquesta Comissió el 4.6.2008.
En data 25.9.2008, la Comissió acordà ampliar, en un mes, el termini d’emissió del
dictamen sol·licitat, atesa l’especial complexitat de l’expedient, el que fou comunicat a
la Diputació per mitjà del Departament de Governació i Administracions Públiques.
En data 30.10.2008, la Comissió Jurídica Assessora va aprovar el Dictamen 268/08,
relatiu als “Plecs de clàusules administratives generals de contractació de caràcter
estàndard aplicables als contractes de serveis, subministrament i privats, i als
contractes d’obres i instal·lacions i de concessió d’obra pública elaborats per la
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Diputació de Barcelona”, la comunicació del qual va tenir entrada al Registre de la
Corporació el 18.11.2008.

2.

CONTINGUT

DEL

DICTAMEN

DE

LA

COMISSIÓ

I

MODIFICACIONS

INTRODUÏDES EN ELS PLECS DE CARÀCTER ESTÀNDARD.
Sense perjudici de la remissió al seu text íntegre, respecte del Dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora i dels nous textos dels plecs de caràcter estàndard
elaborats de resultes de l’emissió del Dictamen es creu procedent destacar les
consideracions i els aspectes següents:
a)

La Comissió es pronuncia de manera indubitada sobre el caràcter estàndard dels
plecs, tramitats per la Diputació a l’empara de l’art. 9.1.b) de la L 5/2005
(Fonaments Jurídics –FJ I, part final, II i III, primer paràgraf).

b)

Congruentment amb aquesta naturalesa, la Comissió recorda que, una vegada
posats a disposició dels municipis aquests plecs, per obtenir plenament la
condició de plecs de clàusules generals “l’entitat local corresponent –i la mateixa
Diputació- haurà de tramitar el text d’acord amb allò que estableix l’article 278 del
TRLMRLC i els articles 60 a 66 del ROAS. Així, el plec de clàusules administratives
generals haurà de ser aprovat, amb l’informe previ de la Secretaria i la Intervenció
municipal, pel Ple de la Corporació, amb caràcter inicial. El projecte aprovat s’haurà de
sotmetre a informació pública i a l’audiència dels interessats per un període de trenta dies,
s’hauran de resoldre les reclamacions i suggeriments presentats i, abans de l’aprovació
definitiva, hauran d’informar-ne la Secretaria i la Intervenció esmentades.
Hem de recordar també que, d’acord amb l’article 278.1 del TRLMRLC, l’aprovació dels
plecs requereix la intervenció prèvia, amb l’emissió d’un parer, de la Comissió Jurídica
Assessora. Aquesta prescripció està avui recollida en l’article 98.3 de la Llei de contractes
del sector públic (LCSP)(...).
Com ja sabem, el present Dictamen no se situa en aquest marc de tramitació, sinó que, en
haver-se demanat facultativament, té per objecte analitzar uns models de plecs de
clàusules que en si mateixos no tenen operativitat jurídica directa. No obstant això,
aquesta operativitat es podrà obtenir si són adoptats per les corporacions corresponents,
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les quals podran, si ho consideren pertinent, introduir-hi alteracions” (FJ III, segon paràgraf
i següents).

c)

Amb caràcter general es considera que en el Dictamen no s’hi contenen
observacions obstatives a la legalitat dels plecs, en el sentit previst a l’art 38.1 en
relació amb el 38.2 del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió
Jurídica Assessora, aprovat pel Decret 69/2006, d’11.4.

d)

La Comissió manifesta el seu parer sobre els inconvenients d’incloure i reproduir
en els plecs normes de caràcter legal o reglamentari, i com si es fa pot incidir en
el nivell de seguretat jurídica, per bé que precisa que no es tracta d’una qüestió
d’estricta legalitat sinó més aviat de tècnica normativa (FJ VI, segon paràgraf).
Sobre aquesta consideració s’ha de dir que en els plecs elaborats o bé s’han
transcrit literalment els preceptes, o bé s’han efectuat remissions expresses als
articles aplicables de la LCSP per tal de contextualitzar la clàusula en qüestió.
Altrament s’ha de dir que els plecs incorporen la previsió, segons la qual “les
prescripcions d’aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislació bàsica de l’Estat i/o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans
s’entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la
seva revisió” (clàusula 4 d’ambdós PCAG). Aquesta previsió, que reprodueix el
punt primer de la DA 1ª del TRLCat/2003 abans comentada (apartat II, 2.3),
assegura l’adequació normativa dels plecs en qualsevol cas.

e)

Sobre el plec de clàusules administratives generals de caràcter estàndard
aplicable als contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes
administratius i als privats (per acrònim, PCAG SEA), en síntesi, la Comissió
formula 13 suggeriments i apreciacions que afecten 18 clàusules d’entre un total
de 93 del propi PCAG, i 3 sobre la Memòria justificativa.
Dels 13 suggeriments i apreciacions sobre el clausulat, en el nou plec l’aprovació
del qual es proposa, se n’acullen 6 (que afecten 10 clàusules) i es precisen o no
es consideren 7 (que afecten 7 clàusules).
Dels 6 suggeriments acollits, 5 fan referència a qüestions purament formals,
d’aclariment o de visualització (i afecten 9 clàusules), i 1 a un aspecte de
regulació material (que afecta a una sola clàusula).
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f)

Sobre el plec de clàusules administratives generals de caràcter estàndard
aplicable als contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública
(per acrònim, PCAG COI-CCOP), en síntesi, la Comissió formula 24 suggeriments
i apreciacions sobre el clausulat del plec, que afecten a 42 clàusules d’entre un
total de 114 (ara, 115), i 2 sobre la Memòria justificativa.
Dels 24 suggeriments i apreciacions sobre el clausulat, en el nou plec se n’acullen
12 (que afecten 13 clàusules) i es precisen o no es consideren 12 (que afecten 27
clàusules); val a dir que d’aquests 12, 7 eren coincidents amb els del PCAG SEA
analitzats a l‘apartat anterior.
Dels 12 suggeriments acollits, 10 fan referència a qüestions purament formals,
d’aclariment o de visualització, i 2 a aspectes de regulació material.

g)

Els nous redactats de les clàusules, així com les raons per les quals no se
segueixen els suggeriments o no es comparteixen les apreciacions de la
Comissió, es detallen a l’Informe emès en data 13.1.2009 i incorporat a
l’expedient.

3. APROVACIÓ I PUBLICACIÓ DELS PLECS ESTÀNDARD, I TRAMITACIÓ
POSTERIOR.
D’acord amb els antecedents exposats, es posaran a disposició dels ens locals
interessats els textos que s’indicaran i es formula la proposta operativa amb les
característiques següents:
1a. S’han elaborat uns nous textos dels PCAG de caràcter estàndard SEA (annex I) i
COI-CCOP (annex II), en els quals s’han introduït les modificacions assenyalades,
de resultes del Dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora.
2a. Aquests PCAG de caràcter estàndard són objecte d’aprovació mitjançant la
present resolució als efectes de la seva formalització com a tals, sobre la base de
la previsió d’aquesta figura a l’art. 9.1.b) de la L 5/2005, de 2.5, de la Comissió
Jurídica Assessora, i com a actuació d’assistència i cooperació local de la
Diputació per als municipis i altres entitats locals de la província de Barcelona.
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3a. Aquests PCAG de caràcter estàndard seran publicats al Butlletí Oficial de la
província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per donarne difusió, així com per facilitar-ne la remissió per tots aquells ens locals
interessats que els adoptin com a plecs de clàusules administratives generals
propis, ja sigui de manera íntegra, ja sigui amb les modificacions que considerin
oportunes d’introduir.
4a. La fonamentació jurídica dels PCAG de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP es
troba continguda a les Memòries Justificatives respectives (annexos III i IV), les
quals també es faran públiques mitjançant la seva inserció a la pàgina web de la
Diputació de Barcelona.
5a. Per a l’adopció dels PCAG de caràcter estàndard com a plecs de clàusules
administratives generals propis d’una entitat local caldrà que aquesta els aprovi,
tot seguint els tràmits previstos als art. 278 del TRLCat/2003 i 60 a 66 del
ROAS/1995.
En virtut de tot això, vistes les actuacions practicades, d’acord amb el Dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora i l’Informe favorable conjunt de la Secretària General i la
Interventora General, es proposa l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local de la
Diputació per als municipis i altres entitats locals de la província de Barcelona,
consistent en posar a la seva disposició uns plecs de clàusules administratives
generals de contractació de caràcter estàndard, adequats a la Llei estatal 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives generals de contractació de
caràcter estàndard aplicables als:
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• contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als
privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I a la present
Resolució).
• contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per la
Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II).
Tercer.- Aprovar les Memòries justificatives dels PCAG de contractació de caràcter
estàndard SEA i COI-CCOP (annexos III i IV, respectivament).
Quart.- Publicar els PCAG de contractació de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Cinquè.- Fer públiques la present resolució i les Memòries Justificatives dels PCAG de
contractació de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP mitjançant la seva inserció en la
pàgina Web de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat).”
I el Ple en restà assabentat

2.- Dictamen de data 19 de gener de 2009 que proposa aprovar inicialment els
Plecs de clàusules administratives generals de contractació de la Diputació de
Barcelona, adequats a la L 30/2007, de contractes del sector públic.

“I. ANTECEDENTS

1.

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA

1.1. PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES
ALS CONTRACTES DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA, DE SERVEIS I DE
SUBMINISTRAMENTS, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS
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PRIVATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I DELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS.
En data 27.6.2002, el Ple de la Diputació de Barcelona va adoptar, entre d’altres, els
acords següents:
-

Aprovar definitivament el Plec de Clàusules Administratives Generals
aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i de
subministraments, a altres contractes administratius i als privats de la
Diputació de Barcelona i dels seus Organismes Autònoms, que substitueix
l’anterior amb motiu de l’adaptació a les modificacions normatives en matèria
de contractació administrativa, tot això d’acord amb el text que consta com
Annex al Dictamen.

-

Establir com a mesura d’assistència per als Consorcis participats per la
Diputació de Barcelona, la possibilitat d’adhesió al Plec de Clàusules
Administratives Generals aplicables als contractes de consultoria i assistència,
de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats
esmentat, d’acord amb les resolucions que adoptin els òrgans respectius a
l’empara de l’art. 46 del Reglament Orgànic de la pròpia Diputació.

-

Publicar els presents acords i el Plec que n’és objecte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), inserir-los al tauler d’anuncis d’aquesta
Corporació, i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del BOPB en que s’hagi publicat íntegrament el text.

1.2. PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES
ALS CONTRACTES D'OBRES I INSTAL·LACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
En la mateixa sessió de 27.6.2002, el Ple de la Diputació va adoptar també els acords
següents:
-

Aprovar definitivament el Plec de Clàusules Administratives Generals
aplicables als contractes d'obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona i
dels seus Organismes Autònoms, que substitueix l’anterior amb motiu de
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l’adaptació a les modificacions normatives en matèria de contractació
administrativa, tot això d’acord amb el text que consta com Annex al Dictamen.
-

Establir com a mesura d’assistència per als Consorcis participats per la
Diputació de Barcelona, la possibilitat d’adhesió al Plec de Clàusules
Administratives Generals aplicables als contractes d'obres i instal·lacions
esmentat, d’acord amb les resolucions que adoptin els òrgans respectius a
l’empara de l’art. 46 del Reglament Orgànic de la pròpia Diputació.

-

Publicar els presents acords i el Plec que n’és objecte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), inserir-los al tauler d’anuncis d’aquesta
Corporació, i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del BOPB en que s’hagi publicat íntegrament el text.

1.3. PUBLICACIÓ DELS PLECS.
Els Plecs de clàusules administratives generals citats en els apartats 1.1 i 1.2
van ser publicats íntegrament en el BOPB núm. 161, del 6.7.2002 i una referència de
l’anunci va ser inserida en el DOGC núm. 3702, de 20.8.2002.

2.

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS POSATS A
DISPOSICIÓ

DELS

MUNICIPIS

I

ALTRES

ENTITATS

LOCALS

DE

BARCELONA

2.1. ACTUACIÓ D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ LOCAL.
En data 11.7.2002, el President delegat de l’Àrea de Règim Interior, Hisenda i
Planificació, Il·lm. Sr. Joan Rangel Tarrés, va dictar un decret la part dispositiva del
qual era del tenor literal següent:
“Primer.- Aprovar la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local per
als municipis i altres entitats locals de la província de Barcelona consistent en
posar a la seva disposició uns models de Plecs de Clàusules Administratives
Generals, adequats al Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel RD Legislatiu 2/2000, de 16.6, i aplicables als tipus de
contractes següents:
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— Obres i instal·lacions (annex I);
— Consultoria i assistència, serveis, subministraments, altres contractes
administratius i privats (annex II).
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els models de
Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als contractes esmentats.
Tercer.- Donar compte al PIe de la present Resolució per al seu coneixement i
efectes.”

2.2. PUBLICACIÓ DELS PLECS I JORNADA FORMATIVA.
Els referits Plecs van ser publicats en el BOPB núm. 172, del 19.7.2002, i de l’actuació
d’assistència i cooperació local se’n donà compte al Ple de la Diputació, en la sessió
de 25.7.2002.
Els Plecs de clàusules van ser objecte d’una jornada formativa adreçada als
responsables de les entitats locals de la província de Barcelona, la qual va tenir lloc el
26.7.2002, i en el decurs de la qual, ultra l’explicació dels texts i dels seus aspectes
més rellevants, es varen facilitar sengles models dels acords i tràmits per a l’aprovació
dels Plecs per l’entitat local (aprovacions inicial i definitiva, i anuncis al BOPB, DOGC i
a mitjà de comunicació escrita diària), i de plecs tipus de clàusules administratives
particulars.
Des del punt de vista material s’ha de precisar que era idèntic el contingut dels plecs
aprovats per la Diputació per a si mateixa, que els dels posats a disposició de les
entitats locals, amb l’única diferència d’haver substituït l’expressió Diputació de
Barcelona per Corporació.
Sobre aquesta actuació d’assistència i cooperació local s’ha de dir que va reeixir, i un
nombre elevat d’entitats locals van aprovar els plecs de clàusules administratives
generals posats a disposició de la Diputació de Barcelona; concretament i sense ànim
exhaustiu, un total de 120 municipis de la província de Barcelona, 1 entitat municipal
descentralitzada, 15 consorcis (tot incloent-hi els 11 participats per la mateixa
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Diputació), 3 consells comarcals, i 1 mancomunitat, fins a la data del 21.5.2003
(entrada en vigor del Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya), tal
com resta acreditat a la comunicació tramesa pel Cercador d’Informació de Diaris
Oficials de la Diputació de Barcelona (CIDO), i incorporada a l’expedient.

3. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL
DE CATALUNYA
El 20.5.2003 fou publicat en el DOGC (núm. 3887) el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28.4. En relació
amb aquest text (TRLCat/2003) poden formular-se les consideracions següents:
1a. El projecte de decret legislatiu fou dictaminat per la Comissió Jurídica Assessora,
per acrònim CJA (Dictamen 117/03, aprovat pel Ple el 28.4.2003).
La part del Dictamen relativa a la contractació ocupa l’epígraf XVI (pàgines 415 i
416 de la Memòria de 2003 de la mateixa CJA), i altres raonaments d’incidència
en el tema dels plecs es contenen als epígrafs XI a XIV (pàgines 411 a 414 de la
Memòria).
2a. L’art. 278.1 del TRLCat/2003 disposa el següent:
“Els ens locals poden aprovar plecs de clàusules administratives generals, previ
informe de la Comissió Jurídica Assessora. Aquests plecs han de contenir les
determinacions jurídiques, econòmiques i administratives típiques que s'han
d'aplicar a tots els contractes d'objecte anàleg i les determinacions exigides per la
legislació aplicable a la contractació laboral.”
Aquest precepte es complementa amb el 278.3 que prescriu:
“L'aprovació dels plecs de clàusules administratives generals correspon al ple, d'acord
amb el procediment establert per a les ordenances locals. Abans de l'aprovació inicial i de
la definitiva, és necessari l'informe del secretari o secretària i l'interventor o interventora de
la corporació.”
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3a. Amb l’entrada en vigor el 21.5.2003 del TRLCat/2003 (disposició final del DLeg.
2/2003), per tant, per a l’aprovació de plecs de clàusules administratives generals
va passar a tenir caràcter preceptiu l’informe de la Comissió Jurídica Assessora.
I el cert és que aquest informe fou sol·licitat per diversos ajuntaments que, tot
adoptant com a propis els plecs proposats per la Diputació, van voler aprovar-los
amb posterioritat a l’entrada en vigor del TRLCat/2003, tal com resulta dels
Dictàmens de la CJA núm. 125/04, 271/04, 272/04, 520/04, 97/05, 26/06, 216/06 i
32/07.

II. APROVACIÓ, ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 30/2007, DE 30 D’OCTUBRE,
DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC I CONSEQÜÈNCIES PER ALS ENS
LOCALS.

1. LA L 30/2007, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.
El BOE núm. 261, de 31.10.2007, va publicar la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de
contractes del sector públic (per acrònim LCSP/2007), l’entrada en vigor de la qual es
produí als sis mesos de la publicació. Molt succintament, d’aquesta llei poden
destacar-se els aspectes següents:

-

Transposició de la Directiva europea 2004/181/CE a l’ordenament jurídic espanyol
fet que ha comportat, entre d’altres, l’aplicació dels següents principis bàsics:
• transparència, publicitat i igualtat de tracte, així com una eficient utilització dels
fons destinats a la realització d’obres, adquisició de béns i contractació de
serveis, mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer.
• llibertat de circulació de béns i mercaderies per tots els estats membres de la
Unió Europea,
• no discriminació per raó de la nacionalitat a l’hora de celebrar contractes amb el
sector públic.
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-

Ampliació de l’àmbit subjectiu de la llei, regulada a l’article 3 de la mateixa, aplicant
determinats tipus de contractes -els subjectes a harmonització- a ens i persones
jurídiques públics i privats fins aleshores no previstos.

-

Modificació significativa de l’estructura de la llei, entenent per tal la sistemàtica que
adopta a l’hora de regular els diferents aspectes dels contractes del sector públic al
llarg dels 303 articles i 53 disposicions que l’integren. Molt sintèticament, el canvi
suposa:
• abandonar de l’esquema de part general (comú a tots els contractes) i part
especial (amb especificitats per a cadascun d’ells) que seguia la TRLCAP,
• i passar a una sistemàtica seqüencial amb criteris heterogenis: segons la
mateixa exposició de motius de la LCSP (epígraf III, 2n. paràgraf), els relatius a
les matèries regulades, els blocs homogenis d’actuacions, l’abast de les normes
segons resultin d’aplicació a tots els contractes, o sols a uns tipus determinats, i
l’agrupació de les disposicions per raó dels seus distints destinataris del sector
públic.

2. CONSEQÜÈNCIES PER ALS ENS LOCALS DERIVADES DE L’ENTRADA EN
VIGOR DE LA LCSP/2007.

2.1.

FUNCIONS

GENERALS

QUE

ELS

COMPLEIXEN

PLECS

DE

RESPECTE

DE

CLÀUSULES
LES

ADMINISTRATIVES

ENTITATS

LOCALS

DE

CATALUNYA.
En síntesi, els plecs de clàusules administratives generals (PCAG) compleixen
respecte dels ens locals de Catalunya les funcions següents:
1a. Regular totes les contractacions que licitin i formalitzin aquestes entitats, funció
aquesta que resulta de les previsions normatives que es transcriuen a continuació:
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1.a) Article 66 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques (RGLCAP), aprovat pel Real Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, el qual prescriu:

“1. Los pliegos de cláusulas administrativas generales contendrán las declaraciones
jurídicas, económicas y administrativas, que serán de aplicación, en principio, a todos
los contratos de un objeto análogo además de las establecidas en la legislación de
contratos de las Administraciones públicas.

2. Los pliegos se referirán a los siguientes aspectos de los efectos del contrato:

a) Ejecución del contrato y sus incidencias.
b) Derechos y obligaciones de las partes, régimen económico.
c) Modificaciones del contrato, supuestos y límites.
d) Resolución del contrato.
e) Extinción del contrato, recepción, plazo de garantía y liquidación.”
1.b) Art. 278.2 del TRLCat/2003, que disposa:
“Els plecs de clàusules administratives generals han de referir-se necessàriament als
aspectes següents:

a) L'execució del contracte i les incidències d'aquest.
b) Els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic.
c) Les modificacions del contracte, amb indicació dels supòsits i dels límits.
d) Les causes de resolució del contracte.
e) La conclusió del contracte, les recepcions, el termini de garantia i la liquidació.”

2a. Donar cobertura als requeriments sobre publicitat dels plecs de clàusules
administratives particulars, els quals no són exigibles en el cas que l’ens local hagi
aprovat plecs generals, tal com estableix l’art. 277.1 del TRLCat/2003:
“Els plecs de clàusules administratives, un cop aprovats, s’han d’exposar al públic
durant un termini mínim de vint dies, i s’ha d’anunciar al BOP i al DOCG, perquè s’hi
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puguin presentar reclamacions, les quals han d’ésser resoltes pel mateix òrgan de
contractació. Aquest requisit no s’ha de complir si s’han aprovat prèviament clàusules
administratives generals.”

2.2. VIGÈNCIA DE LES PREVISIONS AUTONÒMIQUES SOBRE ELS PLECS
GENERALS DESPRÈS DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LCSP/2007.
L’article 48.3 del TRLCAP/2000, que al seu torn reproduïa l’article 49.3 de la
LCAP/1995, disposava que:
“(...) las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración
Local aprobarán, en su caso, los pliegos de cláusulas administrativas generales, de
acuerdo con sus normas específicas, siendo asimismo preceptivo el dictamen del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva, si lo hubiera”.
L’art. 98.3 de la LCSP prescriu que:
“Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local podrán
aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con sus normas
específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera.”

Es tracta per tant d’una regulació quasi idèntica (únicament s’han substituït els termes
aprobarán, en su caso, del Text refós, pels de podrán aprobar de la Llei), per bé que sí
ha variat el caràcter dels preceptes: no bàsic el del TRLCAP/2000 (disposició final
primera, 1) i bàsic el de la LCSP/2007 (disposició final sèptima, 2).
Atesa la previsió de la llei estatal sobre el dictamen de l’òrgan consultiu autonòmic, és
evident que no s’ha vist afectat l’art. 278.1 del TRLCat/2003, abans transcrit, i que va
introduir l’informe previ de la Comissió Jurídica Assessora en relació amb els plecs de
clàusules administratives generals dels ens locals.
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Dubtes podrien plantejar-se, en canvi, sobre la vigència de l’obligació d’haver de
sotmetre a informació pública, previ anunci al BOP i al DOGC, els plecs de clàusules
administratives particulars (PCAP), continguda a l’art. 277.1 del TRLCat/2003 també
reproduït, de resultes de les consideracions següents:
l’articulació del recurs especial en matèria de contractació que inclou els PCAP

-

entre els actes contra els quals és susceptible de ser interposat (art. 37.2);
la derogació per la LCSP/2007 (disposició derogatòria única, c) de l’art. 122 del

-

Text refós estatal de règim local, aprovat pel RDLeg 781/1986, de 18.4, que
preveia el tràmit d’informació pública amb anunci previ al BOP dels PCAP;
el fet que la LCSP no prevegi aquest tràmit, i sí en canvi el lliurament dels PCAP

-

als interessats (art.142) i la seva inserció en el perfil de contractant (art. 42),
circumstàncies aquestes que tenen com a conseqüència la no-exigència d’aquella
publicació en diari oficial per a l’Administració general de l’Estat, ni per a les
autonòmiques, i que de mantenir-se per a les locals no semblaria justificat en
l’actualitat.
Potser sigui prematur pronunciar-se amb més contundència sobre la derogació
d’aquest precepte. Altrament, com es recordarà, el tràmit de la publicació deixa de ser
obligatori si l’entitat local té aprovats plecs de clàusules administratives generals, els
quals són precisament l’objecte de l’actuació que s’està duent a terme.

2.3

ADEQUACIÓ

AUTOMÀTICA

DELS

PLECS

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES GENERALS I NECESSITAT D’ADAPTACIÓ MATERIAL.
Al principi d’aquesta resolució s’ha fet esment dels Plecs de clàusules administratives
generals (PCAG) aprovats per la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 161, de
6.7.2002), i dels publicats per a les entitats locals (BOPB núm. 172, del 19.7.2002).
Doncs bé, en ambdós casos, la clàusula 4.1 dels PCAG disposa el següent:
“Les prescripcions d’aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació
bàsica de l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans s’entendran
automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió.”
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D’acord amb aquesta previsió, l’entrada en vigor de la LCSP/2007 determina la
modificació automàtica de les prescripcions dels plecs en aquells aspectes objecte de
revisió, i per tant la vigència dels PCAG aprovats pels ens locals, judici jurídicoformal
aquest inqüestionable sobre la base dels raonaments següents:
1r. Per imperatiu del principi de jerarquia normativa (CE, 103.1), i atès el caràcter
reglamentari dels PCAG, aquests resulten modificats ope legis amb l’entrada en
vigor de la LCSP/2007.
2n. La clàusula 4.1 dels PCAG de 2002 abans transcrita, com es recordarà, reprodueix
la redacció de la disposició addicional 1a de la L 8/1987, derogada pel
TRLCat/2003, la DA 1ª del qual també estableix:
“Els preceptes d’aquesta Llei que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes
de la legislació bàsica de l’Estat, s’entén que són automàticament modificats en el
moment en què es produeixi la revisió de la legislació estatal.”
3r. En tots els Dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora en relació amb
els PCAG publicats per la Diputació de Barcelona (núm. 125/04, 271/04, 272/04,
520/04, 97/05, 26/06, 216/06 i 32/07) no ha estat qüestionada aquesta clàusula, la
validesa de la qual, per altra part i en relació amb la DA 1ª del TRLCat/2003, fou
afirmada en el Dictamen 117/03 (apartats XI a XIV, pàg. 411 a 413, Memòria 2003
de la CJA).
Formulades les consideracions jurídiques anteriors, confirmada l’adequació automàtica
dels PCAG i la seva vigència formal, això no havia d’obstar, naturalment, a la
necessitat d’una adaptació material dels plecs generals a la nova LCSP/2007. I d’aquí
l’actuació desenvolupada per la Diputació de Barcelona.
III. TRAMITACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS I
ACTUACIÓ D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ LOCAL.
1. TIPOLOGIA DE PLECS I

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ JURÍDICA

ASSESSORA.
D’acord amb la L 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, poden
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diferenciar-se dos tipus de dictàmens en relació amb els Plecs de clàusules
administratives generals (PCAG):
a) Els de caràcter preceptiu, referits als PCAG que cada entitat local aprovi en
aplicació de l’art. 278.1 i .3 del TRLCat/2003, posat en relació amb l’art. 8.3.m) de la L
5/2005, que atribueix el caràcter preceptiu esmentat a “qualsevol altra matèria que
sigui competència de la Generalitat respecte a la qual les lleis estableixin l’obligació de
demanar dictamen”.
b) Els dictàmens de caràcter facultatiu previstos per als “plecs de clàusules
administratives de contractació de caràcter estàndard ”, en exercici de la funció
consultiva que la L 5/2005 li atribueix (art. 9.1.b).
Del contrast entre ambdós tipus de plecs resulten les consideracions següents:
1a. Difereixen en quant a la seva naturalesa i procediment de tramitació, per tal com
els primers tenen caràcter normatiu i han de ser tramitats com a ordenances,
mentre que els segons inicialment no són més que un model o tipus, segons la
definició que d’estàndard dóna el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (edició
2007, pàg. 728).
2a. Això no obstant, materialment el seu contingut és el mateix, o com a mínim
aquesta ha estat la tònica d’actuació de la Diputació en el passat (anys 1995 i
2002).
3a. Resulta de les consideracions anteriors la conclusió de la vinculació directa entre
ambdós tipus de PCAG, a partir de la seva coincidència textual, fet que es
considera rellevant a l’hora d’articular la tramitació dels PCAG per la Diputació, ja
sigui per a si mateixa, com a ordenança, ja sigui per a les entitats locals, com a
actuació d’assistència i cooperació local.
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2. TREBALLS D’ELABORACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS
Publicada en el BOE del 31 d’octubre de 2007 la LCSP/2007, s’iniciaren els treballs
d’elaboració dels Plecs de clàusules administratives generals (PCAG), les dades més
rellevants dels quals, tal com consten acreditades a l’expedient, són les següents:
- Reunió del grup de treball de contractació celebrada el 20.11.07, on s’exposà el
calendari de treball per a l’elaboració dels PCAG.
- Constitució en el si de la Secretaria de la Ponència per a l’elaboració dels PCAG
(20.11.07).
- Finalització per la Ponència dels treballs d’elaboració dels PCAG i tramesa als
membres del grup de treball de contractació de la documentació següent (31.12.2007):
• Proposta de Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes
de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats de
la Diputació de Barcelona (PCAG SEA).
• Taula guia de les bases jurídiques (BBJJ) del PCAG SEA/2008 i la seva
comparació amb el PCAG CiA/2002.
• Proposta de Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes
d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública de la Diputació de
Barcelona (PCAG COI-CCOP).
• Taula guia de les bases jurídiques (BBJJ) del PCAG COI-CCOP/2008 i la seva
comparació amb el PCAG COI/2002.
- Reunions del grup de treball celebrades els mesos de gener (dies 14, 21 i 28), febrer
(4, 11, 18 i 28), març (10, 17, 28 i 31) i abril (7) de 2008, en el decurs de les quals van
analitzar-se les successives versions dels PCAG SEA (13) i COI-CCOP (7) elaborades
per la Ponència.
Val a afegir que els dies 21 i 22 d’abril de 2008 va tenir lloc una sessió formativa sobre
la LCSP adreçada a les entitats locals, en el decurs de la qual, a més dels aspectes de
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la nova llei, es tractà la problemàtica dels PCAG i de l’estat en què es trobaven els
treballs d’elaboració.
Finalitzats els treballs per la Ponència, el seu resultat va ser el següent:
-

en primer terme, l’elaboració dels PCAG SEA i COI-CCOP, i de les seves
respectives Memòries justificatives, referits a la Diputació de Barcelona;

-

en segon, l’elaboració dels PCAG estàndard SEA i COI-CCOP, i de les seves
respectives Memòries, configurats per ser posats a disposició de les entitats locals,
i el contingut material dels quals coincideix amb els de la Diputació, amb les
úniques substitucions de la seva menció per la de Corporació i aquesta entitat.

3. PROPOSTA OPERATIVA
Arribats a aquest punt, atesa la vinculació assenyalada entre ambdós tipus de PCAG,
es considerà que la tramitació més adient consistia a sotmetre a informe de la
Comissió Jurídica Assessora els plecs de clàusules administratives generals de
caràcter estàndard (article 9.1.b, L 5/2005), acompanyats de les memòries jurídiques
justificatives corresponents, i, una vegada emès el seu dictamen, i d’acord amb
aquest, procedir a la seva aprovació per la Diputació de Barcelona amb el tràmit
d’ordenança per a si mateixa, i de l’actuació d’assistència i cooperació local adreçada
a les entitats locals i concretada en la publicació dels plecs en el BOPB i en el DOGC;
actuacions i tràmits aquests que, en articular-se de manera adient amb el Dictamen de
la Comissió, tindrien garantida la seva adequació a la legalitat.
Val a dir, finalment, que per al cas de la tramitació dels PCAG estàndard com
ordenances per la Diputació i per les entitats locals es preveia que s’hauria de seguir el
procediment fixat als arts. 60 a 66 del ROAS/1995, ja esmentat, per bé que sense la
previsió de què “quan no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació l’acord
d’aprovació inicial esdevé definitiu”, inclosa en el darrer incís de l’art. 65.1 del ROAS
(també del 178.1.c del TRLCat/2003 i 49.c de la L 7/1985). La justificació d’aquesta noprevisió es fonamenta en el raonament contingut en el Dictamen 520/04 de la
Comissió Jurídica Assessora que assenyala el següent:
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“Com que la conversió automàtica de l’aprovació provisional en definitiva en el cas d’absència
de reclamacions i suggeriments pot suscitar algun problema respecte de la seguretat jurídica
necessària, en aquest tipus de procediment concret –pel fet d’intervenir el tràmit d’informe
d’aquesta Comissió Jurídica Assessora amb posterioritat a aquells tràmits del procediment- (...),
l’Ajuntament ha d’acordar expressament l’aprovació definitiva amb posterioritat a l’emissió del
dictamen d’aquesta Comissió Jurídica Assessora”.

En congruència amb tot aquest plantejament, i previ l’informe favorable conjunt de la
Secretària General i la Interventora General, en data 20.5.2008, per la Presidència de
la Diputació de Barcelona es dictà un Decret, la part dispositiva del qual era del tenor
literal següent:
“Primer.- Aprovar els projectes de Plecs de clàusules administratives generals de caràcter
estàndard aplicables als:
• contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats
elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I a la present Resolució).
• contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per la
Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II).

Segon.- Aprovar les Memòries justificatives dels projectes dels PCAG de caràcter estàndard
SEA i COI-CCOP (annex III i IV, respectivament).

Tercer.- Trametre els projectes dels PCAG de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP, les seves
Memòries justificatives i la resta de l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora i sol·licitar el
seu Dictamen, per mitjà de la Conselleria de Governació

Administracions

Públiques

(Direcció General d’Administració Local), tot això a l’empara dels articles 9.1.b i 10.3 de la L
5/2005, de 2 de maig, reguladora de la dita Comissió”.

IV. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA I APROVACIÓ DELS
PLECS DE CARÀCTER ESTÀNDARD.

1. TRAMESA DELS PROJECTES DE PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
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GENERALS DE CARÀCTER ESTÀNDARD A LA COMISSIÓ JURÍDICA
ASSESSORA I EMISSIÓ DEL DICTAMEN.
Aprovats els projectes del PCAG de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP i les seves
Memòries justificatives, l’expedient fou tramés a la Conselleria de Governació i
Administracions Públiques, on va tenir entrada el 21.5.2008.
Mitjançant escrit adreçat a la Diputació de Barcelona, el Secretari General de la
Comissió Jurídica Assessora comunicà que la petició de dictamen havia tingut entrada
a aquesta Comissió el 4.6.2008.
En data 25.9.2008, la Comissió acordà ampliar, en un mes, el termini d’emissió del
dictamen sol·licitat, atesa l’especial complexitat de l’expedient, el que fou comunicat a
la Diputació per mitjà del Departament de Governació i Administracions Públiques.
En data 30.10.2008, la Comissió Jurídica Assessora va aprovar el Dictamen 268/08,
relatiu als “Plecs de clàusules administratives generals de contractació de caràcter
estàndard aplicables als contractes de serveis, subministrament i privats, i als
contractes d’obres i instal·lacions i de concessió d’obra pública elaborats per la
Diputació de Barcelona”, la comunicació del qual va tenir entrada al Registre de la
Corporació el 18.11.2008.

2. CONTINGUT

DEL

DICTAMEN

DE

LA

COMISSIÓ

I

MODIFICACIONS

INTRODUÏDES EN ELS PLECS DE CARÀCTER ESTÀNDARD.
Sense perjudici de la remissió al seu text íntegre, respecte del Dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora i dels nous textos dels plecs de caràcter estàndard
elaborats de resultes de l’emissió del Dictamen es creu procedent destacar les
consideracions i els aspectes següents:
a. La Comissió es pronuncia de manera indubitada sobre el caràcter estàndard dels plecs,
tramitats per la Diputació a l’empara de l’art. 9.1.b) de la L 5/2005 (Fonaments Jurídics –FJ
I, part final, II i III, primer paràgraf).
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b. Congruentment amb aquesta naturalesa, la Comissió recorda que, una vegada posats a
disposició dels municipis aquests plecs, per obtenir plenament la condició de plecs de
clàusules generals “l’entitat local corresponent –i la mateixa Diputació- haurà de tramitar el
text d’acord amb allò que estableix l’article 278 del TRLMRLC i els articles 60 a 66 del
ROAS. Així, el plec de clàusules administratives generals haurà de ser aprovat, amb
l’informe previ de la Secretaria i la Intervenció municipal, pel Ple de la Corporació, amb
caràcter inicial. El projecte aprovat s’haurà de sotmetre a informació pública i a l’audiència
dels interessats per un període de trenta dies, s’hauran de resoldre les reclamacions i
suggeriments presentats i, abans de l’aprovació definitiva, hauran d’informar-ne la
Secretaria i la Intervenció esmentades.
c. Hem de recordar també que, d’acord amb l’article 278.1 del TRLMRLC, l’aprovació dels
plecs requereix la intervenció prèvia, amb l’emissió d’un parer, de la Comissió Jurídica
Assessora. Aquesta prescripció està avui recollida en l’article 98.3 de la Llei de contractes
del sector públic (LCSP)(...).
d. Com ja sabem, el present Dictamen no se situa en aquest marc de tramitació, sinó que, en
haver-se demanat facultativament, té per objecte analitzar uns models de plecs de clàusules
que en si mateixos no tenen operativitat jurídica directa. No obstant això, aquesta
operativitat es podrà obtenir si són adoptats per les corporacions corresponents, les quals
podran, si ho consideren pertinent, introduir-hi alteracions” (FJ III, segon paràgraf i
següents).
e. Amb caràcter general es considera que en el Dictamen no s’hi contenen observacions
obstatives a la legalitat dels plecs, en el sentit previst a l’art 38.1 en relació amb el 38.2 del
Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel
Decret 69/2006, d’11.4.
f. La Comissió manifesta el seu parer sobre els inconvenients d’incloure i reproduir en els plecs
normes de caràcter legal o reglamentari, i com si es fa pot incidir en el nivell de seguretat
jurídica, per bé que precisa que no es tracta d’una qüestió d’estricta legalitat sinó més aviat
de tècnica normativa (FJ VI, segon paràgraf).
g. Sobre aquesta consideració s’ha de dir que en els plecs elaborats o bé s’han transcrit
literalment els preceptes, o bé s’han efectuat remissions expresses als articles aplicables de
la LCSP per tal de contextualitzar la clàusula en qüestió.
h. Altrament s’ha de dir que els plecs incorporen la previsió, segons la qual “les prescripcions
d’aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica de l’Estat i/o
l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans s’entendran automàticament modificades en
el moment en què es produeixi la seva revisió” (clàusula 4 d’ambdós PCAG). Aquesta
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previsió, que reprodueix el punt primer de la DA 1ª del TRLCat/2003 abans comentada
(apartat II, 2.3), assegura l’adequació normativa dels plecs en qualsevol cas.
i. Sobre el plec de clàusules administratives generals de caràcter estàndard aplicable als
contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats
(per acrònim, PCAG SEA), en síntesi, la Comissió formula 13 suggeriments i apreciacions
que afecten 18 clàusules d’entre un total de 93 del propi PCAG, i 3 sobre la Memòria
justificativa.
j. Dels 13 suggeriments i apreciacions sobre el clausulat, en el nou plec l’aprovació del qual es
proposa, se n’acullen 6 (que afecten 10 clàusules) i es precisen o no es consideren 7 (que
afecten 7 clàusules).
k. Dels 6 suggeriments acollits, 5 fan referència a qüestions purament formals, d’aclariment o
de visualització (i afecten 9 clàusules), i 1 a un aspecte de regulació material (que afecta a
una sola clàusula).
l. Sobre el plec de clàusules administratives generals de caràcter estàndard aplicable als
contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública (per acrònim, PCAG COICCOP), en síntesi, la Comissió formula 24 suggeriments i apreciacions sobre el clausulat
del plec, que afecten a 42 clàusules d’entre un total de 114 (ara, 115), i 2 sobre la Memòria
justificativa.

Dels 24 suggeriments i apreciacions sobre el clausulat, en el nou plec se n’acullen
12 (que afecten 13 clàusules) i es precisen o no es consideren 12 (que afecten 27
clàusules); val a dir que d’aquests 12, 7 eren coincidents amb els del PCAG SEA
analitzats a l‘apartat anterior.
Dels 12 suggeriments acollits, 10 fan referència a qüestions purament formals,
d’aclariment o de visualització, i 2 a aspectes de regulació material.
h)

Els nous redactats de les clàusules, així com les raons per les quals no se
segueixen els suggeriments o no es comparteixen les apreciacions de la
Comissió, es detallen a l’Informe emès en data 13.1.2009 i incorporat a
l’expedient.

3. APROVACIÓ I PUBLICACIÓ DELS PLECS ESTÀNDARD.
D’acord amb els antecedents exposats, en data 13.1.2009, per la Presidència de la
Corporació s’ha dictat un Decret, la part dispositiva del qual és la següent:
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“Primer.- Aprovar la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local de la Diputació
per als municipis i altres entitats locals de la província de Barcelona, consistent en posar a la
seva disposició uns plecs de clàusules administratives generals de contractació de caràcter
estàndard, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives generals de contractació de caràcter
estàndard aplicables als:
• contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats
elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I a la present Resolució).
• contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per la
Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II).

Tercer.- Aprovar les Memòries justificatives dels PCAG de contractació de caràcter estàndard
SEA i COI-CCOP (annexos III i IV, respectivament).

Quart.- Publicar els PCAG de contractació de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Fer públiques la present resolució i les Memòries Justificatives dels PCAG de
contractació de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP mitjançant la seva inserció en la pàgina
Web de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat).”

En execució d’aquest Decret, en el BOPB núm. 15, del 17.1.2009, pàgines 14 a 51,
s’han publicat els PCAG de contractació de caràcter stàndard esmentats.

4. ASSUMPCIÓ DELS PLECS ESTÀNDARD I TRAMITACIÓ COM A PLECS DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Publicats en el BOPB els plecs estàndard, raons òbvies justifiquen que la Diputació de
Barcelona els assumeixi com els seus propis Plecs de clàusules administratives
generals de contractació; i això en un sentit integral, i per tant comprensiu de:
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- els textos del PCAG publicats en el BOPB;
- les seves Memòries justificatives (annexos III i IV del Decret de 13.1.2009 i que
s’incorporen com a tals també al Dictamen);
- els Informes emesos, i en particular el conjunt de la Secretària General i la
Interventora General, de data 13.1.2009, la conformitat de les quals en relació amb els
acords proposats s’acredita en el mateix Dictamen.
Val a dir, finalment, que per a l’adopció dels PCAG de caràcter estàndard com a Plecs
de clàusules administratives generals propis de la Diputació de Barcelona cal que
aquesta els aprovi, tot seguint els tràmits previstos als art. 278 del TRLCat/2003 i 60 a
66 del ROAS/1995, amb la particularitat, però, ja assenyalada (epígraf III, 3. paràgrafs
3r i 4t), en el sentit que no opera l’aprovació definitiva tàcita en el cas que no es
presentessin reclamacions ni suggeriments, tota vegada que prèviament a aquella ha
d’emetre Dictamen la Comissió Jurídica Assessora.
En virtut de tot això, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de
contractació de la Diputació de Barcelona, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, aplicables als tipus de contractes que
s’indicaran.
Segon.- El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17.1.2009, en referència als tipus de
contractes següents:
•

contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i

als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, p 14 a 30);
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•

contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per

la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 a 51).
Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci
en el BOPB.
Quart.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al
BOPB, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comunicació
escrita diària.
Cinquè.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, trametre els referits
Plecs amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica Assessora per al seu
informe preceptiu, per mitjà de la Conselleria de Governació i Administracions
Públiques, tot això d’acord amb el que disposen els articles 278 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i 8.3.m) i 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica
Assessora.”
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 43 vots
a favor i 4 abstencions
3.- Dictamen de data 15 de gener de 2009 que proposa al Ple donar-se per
assabentat de l’adscripció del Diputat del Grup Popular, Im. Sr. Xavier García
Albiol, en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d`Hisenda i Recursos
Interns, en substitució de l’Im. Sr. Jordi Cornet Serra.
“Atès que el Ple en sessió celebrada el 19 de juliol de 2007, va acordar fixar la
integració dels membres de ple dret de les 13 Comissions Informatives i de Seguiment,
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modificat per acord plenari de data 5.6.2008 en haver-se incorporat una nova àrea, la
d’Hisenda i Recursos Interns; aprovant-se també en aquesta sessió de 5.6.2008 la
composició de totes les Comissions Informatives i de Seguiment, de la Comissió
especial de Comptes i de la Junta de Portaveus.
Vist que el portaveu del grup del Partit Popular ha presentat un escrit en el qual
demana que es faci el canvi d’un dels membres que representen el seu Grup en la
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en el
sentit de substituir l’Il·lm. Sr. Jordi Cornet Serra per l’Il·lm. Sr. Xavier Garcia Albiol.
Vist que l’art. 12.3 del Reglament Orgànic d’aquesta Corporació estableixen que
correspon al Ple determinar el nombre i els components de cada Comissió Informativa
i de Seguiment, així com l’adscripció concreta,
En ús de les facultats que em confereixen els article 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 17 de desembre, reguladora de les
bases del règim local; 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
i 4 del Reglament Orgànic de la Diputació, proposo al Ple l’adopció dels següents

A C O R D S:
Primer.- Donar-se per assabentat de la petició que formula el Grup del PP per a la
incorporació d’un membre en substitució d’un altre, i l’adscripció del Diputat Il·lm. Sr.
Xavier Garcia Albiol, en substitució del Diputat Il·lm. Sr. Jordi Cornet Serra, a la
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns.
Segon.- Donar-se per assabentat que, en conseqüència, segons la composició inicial
aprovada i les modificacions posteriors, la composició final de totes les Comissions
Informatives i de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de
Portaveus i els membres de ple dret que les integren, és la següent:
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I RECURSOS INTERNS

President:

Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà

Vocals:
Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Il·lma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
Il·lm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Il·lm. Sr. Xavier Garcia Albiol
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’INFRASTRUCTURES, URBANISME
I HABITATGE
Presidenta: Il·lma. Sra. Anna Hernández Bonancia

Vocals:
Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
Il·lma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Il·lma. Sra. Carmen García Lores
Il·lm. Sr. Joan Amat Solé
Il·lm. Sr. Miquel Buch Moya
Il·lm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Il·lm. Sr. Jordi Cornet Serra
Il·lm. Sr. Màrius García Andrade
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPORTS

President:

Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo

Vocals:
Il·lm. Sr. Jesús Maria Canga Castaño
Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà
Il·lm. Sr. Joan Sau Pagès
Il·lm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Il·lm. Sr. Josep Salom Ges
Il·lm. Sr. Francesc Torné Ventura
Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE SALUT PÚBLICA I CONSUM

Presidenta:

Il·lma. Sra. Dolores Gómez Fernández

Vocals:
Il·lma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Il·lma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Il·lma. Sra. Carmen García Lores
Il·lm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Il·lm. Sr. Manel Olivés Juanola
Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Il·lma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE BENESTAR SOCIAL

Presidenta:

Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña

Vocals:
Il·lma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
Il·lm. Sr. Miquel Buch Moya
Il·lm. Sr. Ferran Falcó Isern
Il·lm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Il·lm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Xavier Florença Cantons

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CULTURA

President:

Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador

Vocals:
Il·lma. Sra. Carmen García Lores
Il·lm. Sr. Mario Sanz Sanz
Il·lm. Sr. Jesús María Canga Castaño
Il·lm. Sr. Miquel Buch Moya
Il·lm. Sr. Josep Salom Ges
Il·lm. Sr. Francesc Torné Ventura
Il·lma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Il·lm. Sr. Màrius García Andrade
Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’EDUCACIÓ

Presidenta:

Il·lma. Sra. Carme García Suárez

Vocals:
Il·lma. Sra. Carmen García Lores
Il·lm. Sr. Mario Sanz Sanz
Il·lma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Il·lma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Il·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Il·lm. Sr. Francesc Torné Ventura
Il·lm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPAIS NATURALS

President:

Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas

Vocals:
Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Il·lm. Sr. Joan Sau Pagès
Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
Il·lm. Sr. Joan Amat Solé
Il·lm. Sr. Ferran Falcó Isern
Il·lm. Sr. Josep Salom Ges
Il·lm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Il·lma. Sra. Carme García Suárez
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE MEDI AMBIENT

President:

Il·lm. Sr. Joan Antoni Barón Espinar

Vocals:
Il·lma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
Il·lm. Sr. Ferran Falcó Isern
Il·lm. Sr. Manel Olivés Juanola
Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Il·lm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Il·lma. Sra. Carme García Suárez
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons

COMISSIÓ

INFORMATIVA

I

DE

SEGUIMENT

ECONÒMIC

President:

Il·lm. Sr. Teodoro Romero Hernández

Vocals:
Il·lm. Sr. Joan Sau Pagès
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
Il·lm. Sr. Jesús Maria Canga Castaño
Il·lm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Il·lm. Sr. Joan Amat Solé
Il·lma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Il·lm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’IGUALTAT I CIUTADANIA
Presidenta: Il·lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez

Vocals:
Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
Il·lma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Il·lm. Sr. Mario Sanz Sanz
Il·lma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Il·lm. Sr. Manel Olivés Juanola
Il·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Il·lma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Il·lma. Sra. Dolores Gómez Fernández
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE COMERÇ

President:

Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons

Vocals:
Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
Il·lm. Sr. Mario Sanz Sanz
Il·lm. Sr. Jesús María Canga castaño
Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Il·lma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Il·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
Il·lma. Sra. Dolores Gómez Fernández
Totes les Comissions Informatives i de Seguiment abans assenyalades, tenen per
objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la
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decisió del Ple, amb referència a les matèries de la corresponent Àrea, i que en el cas
de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, també
informarà d’aquells assumptes relacionats amb l’aprovació dels pressupostos anuals,
de les modificacions de crèdits de competència plenària i de l’aprovació o modificació
de les ordenances fiscals.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES :

President:

Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà

Vocals:
Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Il·lma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
Il·lm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Il·lm. Sr. Jordi Cornet Serra
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino

JUNTA DE PORTAVEUS

President:

Excm. Sr. Antoni Fogué Moya

Vocals:
Il·lm. Sr. Jordi Labòria Martorell
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Il·lm. Sr. Jordi Cornet Serra
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino
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El règim de retribucions, indemnitzacions i assistència de tots els membres de la
Corporació és l’establert mitjançant Decret de la Presidència d’aquesta Diputació de
data 19 de juliol de 2007.

Tercer.-

Notificar aquest acord a la Presidència, a la Coordinació General, a la

Gerència, al President de l’Àrea afectada, als interessats, a la Direcció dels Serveis de
RRHH, a la Secretaria general, a la Intervenció general i a la Direcció de Serveis de
Secretaria, als efectes legals oportuns.”

I el Ple en restà assabentat.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS

Direcció de Serveis de Planificació Econòmica

4.- Dictamen de data 22 de gener de 2009 que proposa l’aprovació de la
convocatòria i del Plec de bases per seleccionar l’entitat financera amb la qual
es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local.

“I.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1.

L’àmbit competencial de les Diputacions prioritza l’assistència i cooperació

jurídica, econòmica i tècnica als municipis i, de forma especial, als de menor capacitat
econòmica i de gestió.
Els diferents Plans d’Actuació del Mandat aprovats per la Diputació de Barcelona han
establert com objectiu estratègic la cooperació econòmica i tècnica en el finançament
de les inversions municipals, a través de la consecució de crèdits, per als ajuntaments
i entitats municipals descentralitzades (per acrònim EMD), en les millors condicions
possibles.
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2.

La Diputació de Barcelona va aprovar al maig de 1994 el Programa de Crèdit

Local. L’objectiu era obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments i
EMD de la província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions a
través de la signatura d’un conveni amb una entitat financera, facilitant la gestió per a
la consecució de préstecs especialment a aquells ajuntaments i EMD amb menor
capacitat econòmica, i a més, subsidiar part de la càrrega financera que se’n derivés
d’aquest nou endeutament.
De resultes del procediment tramitat, l’any 1994, l’entitat financera seleccionada fou la
Caixa d’Estalvis de Catalunya.
Des d’ençà els ajuntaments i les EMD que han participat en aquest programa han
aconseguit crèdits, a través de l’esmentada entitat financera, per un import de més de
1.100 milions d’euros, en condicions òptimes i amb la subvenció per part de la
Diputació de Barcelona dels interessos d’aquests préstecs per un import de més de
100 milions d’euros.

3.

Per l’any 2009 i vist que la situació del mercat financer no permetia oferir un

diferencial dels préstecs en condicions anàlogues a les del concert inicial, la Comissió
de seguiment mixta Diputació de Barcelona-Caixa d’Estalvis de Catalunya va acordar
portar als seus òrgans respectius una pròrroga extraordinària del concert, el termini del
qual es fixava en el temps necessari per poder resoldre un nou procediment d’acció
concertada, estimat inicialment en tres mesos. Acordada pel Ple de la Diputació
aquesta pròrroga extraordinària en la sessió de 18 de desembre de 2008, el conveni
entre ambdues entitats va formalitzar-se l’endemà, 19 de desembre de 2008.

4.

Per a continuar amb l’esmentada iniciativa, la Diputació de Barcelona es proposa

establir una nova acció concertada amb una entitat financera, que assoleixi el
compromís de contractar els préstecs sol·licitats en el marc del Programa de Crèdit
Local a favor dels ajuntaments i de les entitats municipals descentralitzades de l’àmbit
territorial de la província de Barcelona, amb les millors condicions possibles per als
anys 2009 i 2010 .
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La selecció de l’entitat financera d’acció concertada es realitzarà mitjançant
convocatòria pública, amb la finalitat de donar compliment als principis de publicitat,
objectivitat, lliure concurrència i igualtat, d’acord amb l’article 239 i concordants del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i amb subjecció a les presents bases.

5.

D’acord amb els antecedents, el Programa de Crèdit Local es defineix com una

acció concertada que la Diputació de Barcelona formalitza amb una entitat financera,
seleccionada prèvia convocatòria pública, i oberta a tots els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona, per tal de fomentar les
inversions públiques locals, tot reduint els costos dels préstecs que aquests haurien de
sol·licitar, i per tant col·laborant en la reducció del seu endeutament, mitjançant la
negociació per la Diputació de condicions especialment favorables per a tot el col·lectiu
d’ens locals beneficiaris, i alhora concedint-los subvencions per subsidiar el tipus
d’interès.
Dues notes més que caracteritzen aquesta acció concertada són, d’una banda, que la
participació de cada ajuntament o EMD en el Programa és òbviament voluntària, i, de
l’altra, que el flux o moviment econòmic es produeix entre la Diputació i l’ajuntament o
l’EMD, sobre la base del pagament a aquest per aquella de la subvenció per subsidiar
el tipus d’interès del préstec formalitzat entre l’entitat financera seleccionada i
l’ajuntament o l’EMD corresponent.

6.

L’entramat de l’acció concertada, per tant, inclou tres subjectes (Diputació de

Barcelona, l’entitat financera seleccionada i cadascun dels ajuntaments o EMD que
decideix participar en el Programa de Crèdit Local), i s’articula en tres relacions
jurídiques:
- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada;
- la que s’estableix entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el
Programa;
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- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i
cada ajuntament o EMD.
Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament
vinculades.

II. RÈGIM JURÍDIC DE L’ACCIÓ CONCERTADA

1.

La relació entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el Programa

de Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores de
les subvencions a Ajuntaments per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs
contractats dins del conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit corresponent”
(publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 297, del
13.12.1994), i les determinacions de desplegament de les Normes (Decret de 9.1.1995
i Acord de la Comissió de Govern de 26.1.1995).
Les referides Normes tenen naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna
compliment al requeriment de l’art. 17.2 de la L 38/2003, de 17.11, General de
Subvencions, relatiu a la necessitat d’ordenança específica per a modalitats de
subvencions, i d’aquí que l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona no resulti d’aplicació directa, sinó supletòria al Programa de Crèdit Local
(art. 3.2.c del text de 2004 i 4.2.c del de 2008), atesa la seva regulació específica.

2.

La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o EMD que

participa en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base de l’operació de
préstec que formalitzen ambdues entitats.
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba
exclosa de l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30.10, de contractes del sector
públic (LCSP), tot això de conformitat amb l’article 52 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5.3, el qual es remet a
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l’art, 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l de la LCSP.

3.

Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació de

Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de
foment, ve regulada per les disposicions i els instruments següents:
a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36.
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242.
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135.
d) Les ja esmentades “Normes reguladores de les subvencions a Ajuntaments per a
subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació de
Barcelona-Entitat de crèdit corresponent” (publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 297, del 13.12.1994).
e) El plec de bases l’aprovació del qual es proposa, l’oferta de l’entitat financera
seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona.

III. SELECCIÓ DE L’ENTITAT FINANCER AI APROVACIÓ DEL PLEC DE BASES
DE LA CONVOCATÒRIA
1. D’acord amb els antecedents exposats s’ha elaborat un Plec que inclou les Bases
que hauran de regir l’acció concertada amb una entitat financera per a l’obtenció de
finançament subsidiat de les operacions financeres inscrites dins del programa de
crèdit local a formalitzar pels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de
la província de Barcelona. El detall de les Bases és el següent:
PREÀMBUL: Antecedents, motivació i règim jurídic
BASE 1a.

Objecte

BASE 2a.

Durada de l’acció concertada

BASE 3a.

Condicions dels préstecs i línia de crèdit

BASE 4a.

Requisits per a la participació de les entitats financeres
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BASE 5a.

Presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes

BASE 6a.

Termini de presentació de sol·licituds

BASE 7a.

Criteri per a la selecció

BASE 8a.

Òrgan de selecció

BASE 9a.

Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat financera

BASE 10a.

Selecció de l’entitat financera

BASE 11a.

Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera

BASE 12a.

Formalització de l’acció concertada

BASE 13a.

Entitats beneficiàries dels préstecs

BASE 14a.

Finalitat dels préstecs

BASE 15a.

Responsabilitat de les entitats beneficiàries

BASE 16a.

Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona

BASE 17a.

Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del Programa de
Crèdit Local

BASE 18a.

Comissió d’avaluació del concert

BASE 19a.

Normes reguladores del Programa de Crèdit Local

BASE 20a.

Regulació de l’acció concertada

BASE 21a.

Causes d’extinció

BASE 22a.

Jurisdicció competent

2. Sense perjudici de la remissió al contingut de les Bases que es reprodueix a
l’apartat primer de la part dispositiva, les més rellevants són les següents:
“BASE 2a. Durada de l’acció concertada

La durada de l’acció concertada s’estableix per als anys 2009 i 2010; tanmateix la vigència del
concert podrà ésser prorrogada de manera expressa i previ acord plenari per un any més,
sempre i quan les parts obligades per l’acció concertada així ho decideixin, en la forma i
d’acord amb el que s’estableix a la Base 18a.”

56

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

“BASE 3a. Condicions dels préstecs i línia de crèdit

Els préstecs a signar entre l’ajuntament o entitat municipal descentralitzada i l’entitat financera
seleccionada, acollits al Programa de Crèdit Local, tindran les característiques següents:
a)

Línia de crèdit: serà de 110 milions d’euros anuals. Aquesta condició s’entén sense

perjudici que resulti un import superior en cas d’empat entre les ofertes formulades, i tot això
d’acord amb les determinacions de la base setena, paràgraf segon.
b)

Import: coincidirà amb la proposta feta per la Diputació de Barcelona a l’entitat

financera, per a cada sol·icitud formulada. Es garantirà, per a tots els ajuntaments o EMD de la
província de Barcelona que s’acullin al Programa de Crèdit Local, un préstec

mínim de

150.000 euros per any.
c)

Disponibilitat: serà d’un any. En tot cas la primera disponibilitat del préstec coincidirà

amb el moment de la seva signatura i serà com a mínim igual a l’import de la subvenció de la
Diputació.
d)

Carència: serà d’un any.

e)

Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys, llevat que l’ajuntament o EMD

demani un termini inferior. Aquesta condició s’entén sense perjudici de que resulti una durada
superior en cas d’empat entre les ofertes formulades, i tot això d’acord amb les determinacions
de la base sisena paràgraf tercer.
f)

Sistema d’amortització: constant, per mitjà de quotes iguals de liquidació trimestral.

g)

Períodes de liquidació d’interessos: trimestrals; l’Euribor que s’ha d’aplicar serà el que

es publiqui el tercer dia hàbil immediat anterior al de l’inici del nou període d’interès.
h)

Tipus d’interès aplicable: EURIBOR a tres mesos + diferencial ofertat per l’entitat

financera, sense cap tipus d’arrodoniments.
i)

Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena.

j)

En la firma dels contractes de préstec, entre l’entitat financera i l’ajuntament o entitat

municipal descentralitzada, actuaran com a fedatari/a públic/a el/la secretari/ària dels
ajuntaments o entitats respectius.”

“BASE 4a. Requisits per a la participació de les entitats financeres.

Les entitats financeres que vulguin presentar-se a aquesta acció concertada hauran de complir
els requisits següents:
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Estar inscrites al Registre corresponent del Banc d’Espanya, de solvència reconeguda i amb
representació en la major part del territori de la província de Barcelona, amb plena capacitat
d’obrar.

Es considera que una entitat financera té representació en la major part de la província de
Barcelona quan l’entitat disposa d’oficines pròpies al menys en 50 municipis i EMD de la
província, entre els quals s’han d’incloure totes les capitals de comarques de la província de
Barcelona.

No s’admetrà en aquesta acció concertada la sindicació d’entitats.”

“BASE 7a. Criteri per a la selecció

El criteri que servirà de base per a la selecció de l’entitat financera, serà el diferencial sobre
l’EURIBOR a tres mesos, proposat per l’entitat financera a aplicar als préstecs acollits. L’entitat
financera que ofereixi un menor diferencial serà la proposada per portar a terme l’acció
concertada.

En el cas que dues o més entitats ofereixin el mateix diferencial, sent aquest el mínim de tots
els ofertats, es prendrà en consideració l’import anual de la línia de finançament ofertat per
l’entitat financera. L’entitat financera que presenti una línia de crèdit major serà la proposada
per portar a terme l’acció concertada.

En el cas que dues o més entitats financeres presentin les mateixes ofertes i aquestes siguin
les millors d’acord amb els apartats anteriors, es prendrà en consideració la durada màxima del
préstecs resultants ofertats per cada entitat financera. L’entitat financera que ofereixi una
durada major dels contractes de préstecs serà la proposada per portar a terme l’acció
concertada.

Únicament en el cas que dues o més entitats presentin la millor oferta d’acord amb els apartats
anteriors resultarà seleccionada aquella que tingui oficines pròpies en un número major de
municipis i entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona.”
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3. Quant a la tramitació val a destacar, finalment, que en el Plec de Bases s’hi
contenen les determinacions següents:
a) La convocatòria s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (Base
6a).
b) Prèvies les formalitats establertes i l’emissió dels informes corresponents, la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de l’entitat financera
que formuli l’oferta d’acció concertada que resulti més avantatjosa d’acord amb els
criteris fixats en el Plec de Bases, i tenint en compte que podrà declarar desert el
concert en cas que cap de les ofertes satisfés els interessos generals (Bases 9 i 10),
tot això en aplicació del ROAS/1995 (art. 130 a 135, a contrari) i Refosa 1/2009 (BOPB
núm. 308, del 24.12.2008, apartats 2.1.10. i 2.1.13).
En virtut de tot això, el Director 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.- Aprovar la convocatòria i el Plec de Bases que hauran de regir l’acció
concertada amb una entitat financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les
operacions financeres inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona,
d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“Índex
PLEC DE BASES QUE HAURAN DE REGIR L’ACCIÓ CONCERTADA AMB UNA
ENTITAT FINANCERA PER A L’OBTENCIÓ DE FINANÇAMENT SUBSIDIAT DE LES
OPERACIONS FINANCERES INSCRITES DINS DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL
A

FORMALITZAR

PELS

AJUNTAMENTS

I

LES

ENTITATS

DESCENTRALITZADES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
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PREÀMBUL:

Antecedents, motivació i règim jurídic

BASE 1a.

Objecte

BASE 2a.

Durada de l’acció concertada

BASE 3a.

Condicions dels préstecs i línia de crèdit

BASE 4a.

Requisits per a la participació de les entitats financeres

BASE 5a.

Presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes

BASE 6a.

Termini de presentació de sol·licituds

BASE 7a.

Criteri per a la selecció

BASE 8a.

Òrgan de selecció

BASE 9a.

Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat
financera

BASE 10a.

Selecció de l’entitat financera

BASE 11a.

Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera

BASE 12a.

Formalització de l’acció concertada

BASE 13a.

Entitats beneficiàries dels préstecs

BASE 14a.

Finalitat dels préstecs

BASE 15a.

Responsabilitat de les entitats beneficiàries

BASE 16a.

Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona

BASE 17a.

Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del
Programa de Crèdit Local

BASE 18a.

Comissió d’avaluació del concert

BASE 19a.

Normes reguladores del Programa de Crèdit Local

BASE 20a.

Regulació de l’acció concertada

BASE 21a.

Causes d’extinció

BASE 22a.

Jurisdicció competent

PREÀMBUL: Antecedents, motivació i règim jurídic

1. L’àmbit competencial de les Diputacions prioritza l’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis i, de forma especial, als de menor capacitat econòmica
i de gestió.

Els diferents Plans d’Actuació del Mandat aprovats per la Diputació de Barcelona han
establert com objectiu estratègic la cooperació econòmica i tècnica en el finançament de
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les inversions municipals, a través de la consecució de crèdits, per als ajuntaments i
entitats municipals descentralitzades (per acrònim, EMD), en les millors condicions
possibles.

2. La Diputació de Barcelona va aprovar al maig de 1994 el Programa de Crèdit Local.
L’objectiu era obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments i EMD de
la província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions a través de la
signatura d’un conveni amb una entitat financera, facilitant la gestió per a la consecució
de préstecs especialment a aquells ajuntaments i EMD amb menor capacitat econòmica,
i a més, subsidiar part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou
endeutament.

De resultes del procediment tramitat, l’any 1994, l’entitat financera seleccionada fou la
Caixa d’Estalvis de Catalunya.

Des d’ençà els ajuntaments i les EMD que han participat en aquest programa han
aconseguit crèdits, a través de l’esmentada entitat financera, per un import de més de
1.100 milions d’euros, en condicions òptimes i amb la subvenció per part de la Diputació
de Barcelona dels interessos d’aquests préstecs per un import de més de 100 milions
d’euros.

3. Per l’any 2009 i vist que la situació del mercat financer no permetia oferir un diferencial
dels préstecs en condicions anàlogues a les del concert inicial, la Comissió de seguiment
mixta Diputació de Barcelona-Caixa d’Estalvis de Catalunya va acordar portar als seus
òrgans respectius una pròrroga extraordinària del concert, el termini del qual es fixava en
el temps necessari per poder resoldre un nou procediment d’acció concertada, estimat
inicialment en tres mesos. Acordada pel Ple de la Diputació aquesta pròrroga
extraordinària en la sessió de 18 de desembre de 2008, el conveni entre ambdues
entitats va formalitzar-se l’endemà, 19 de desembre de 2008.

4. Per a continuar amb l’esmentada iniciativa, la Diputació de Barcelona es proposa
establir una nova acció concertada amb una entitat financera, que assoleixi el compromís
de contractar els préstecs sol·licitats en el marc del Programa de Crèdit Local a favor
dels ajuntaments i de les entitats municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la
província de Barcelona, amb les millors condicions possibles per als anys 2009 i 2010 .
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La selecció de l’entitat financera d’acció concertada es realitzarà mitjançant convocatòria
pública, amb la finalitat de donar compliment als principis de publicitat, objectivitat, lliure
concurrència i igualtat, d’acord amb l’article 239 i concordants del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i amb subjecció a les presents bases.

5. D’acord amb els antecedents, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció
concertada que la Diputació de Barcelona formalitza amb una entitat financera,
seleccionada prèvia convocatòria pública, i oberta a tots els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona, per tal de fomentar les
inversions públiques locals, tot reduint els costos dels préstecs que aquests haurien de
sol·licitar, i per tant col·laborant en la reducció del seu endeutament, mitjançant la
negociació per la Diputació de condicions especialment favorables per a tot el col·lectiu
d’ens locals beneficiaris, i alhora concedint-los subvencions per subsidiar el tipus
d’interès.

Dues notes més que caracteritzen aquesta acció concertada són, d’una banda, que la
participació de cada ajuntament o EMD en el Programa és òbviament voluntària, i, de
l’altra, que el flux o moviment econòmic es produeix entre la Diputació i l’ajuntament o
l’EMD, sobre la base del pagament a aquest per aquella de la subvenció per subsidiar el
tipus d’interès del préstec formalitzat entre la l’entitat financera seleccionada i
l’ajuntament o l’EMD corresponent.

6. L’entramat de l’acció concertada, per tant, inclou tres subjectes (Diputació de
Barcelona, l’entitat financera seleccionada i cadascun dels ajuntaments o EMD que
decideix participar en el Programa de Crèdit Local), i s’articula en tres relacions
jurídiques:
- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada;
- la que s’estableix entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el
Programa;
- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i
cada ajuntament o EMD.

Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament
vinculades.
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7. La relació entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el Programa de
Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores de les
subvencions a Ajuntaments per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
dins del conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit corresponent” (publicades en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 297, del 13.12.1994), i les
determinacions de desplegament de les Normes (Decret de 9.1.1995 i Acord de la
Comissió de Govern de 26.1.1995).
Les referides Normes tenen naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna
compliment al requeriment de l’art. 17.2 de la L 38/2003, de 17.11, General de
Subvencions, relatiu a la necessitat d’ordenança específica per a modalitats de
subvencions, i d’aquí que l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona no resulti d’aplicació directa, sinó supletòria al Programa de Crèdit Local (art.
3.2.c del text de 2004 i 4.2.c del de 2008), atesa la seva regulació específica.

8. La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o EMD que participa
en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base de l’operació de préstec que
formalitzen ambdues entitats.

Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba exclosa
de l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30.10, de contractes del sector públic
(LCSP), tot això de conformitat amb l’article 52 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5.3, el qual es remet a l’art, 3.1.k) del Text
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, precepte que cal
entendre substituït per l’art. 4.1.l de la LCSP.

9. Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació de
Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de foment,
ve regulada per les disposicions i els instruments següents:

a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36.
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242.
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135.
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d) Les ja esmentades “Normes reguladores de les subvencions a Ajuntaments per a
subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació de
Barcelona-Entitat de crèdit corresponent” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona núm. 297, del 13.12.1994).
e) El present plec de bases, l’oferta de l’entitat financera seleccionada i el conveni
formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona.

BASE 1a. Objecte

L’objecte del present plec és seleccionar una entitat financera disposada a obrir una línia
de crèdit permanent envers als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la
província de Barcelona, per finançar els capítols 6 i 7 dels seus pressupostos,
subsidiada per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat d’aconseguir les condicions
econòmiques més favorables per al conjunt dels municipis i EMD de la província. La línia
de crèdit es formalitzarà d’acord amb els criteris de les bases de l'acció concertada i dels
del Programa Crèdit Local aprovats per la Diputació de Barcelona.

BASE 2a. Durada de l’acció concertada

La durada de l’acció concertada s’estableix per als anys 2009 i 2010; tanmateix la
vigència del concert podrà ésser prorrogada de manera expressa i previ acord plenari
per un any més, sempre i quan les parts obligades per l’acció concertada així ho
decideixin, en la forma i d’acord amb el que s’estableix a la Base 18a.

BASE 3a. Condicions dels préstecs i línia de crèdit

Els préstecs a signar entre l’ajuntament o entitat municipal descentralitzada i l’entitat
financera seleccionada, acollits al Programa de Crèdit Local, tindran les característiques
següents:

a)

Línia de crèdit: serà de 110 milions d’euros anuals. Aquesta condició s’entén sense

perjudici que resulti un import superior en cas d’empat entre les ofertes formulades, i tot
això d’acord amb les determinacions de la base setena, paràgraf segon.
b)

Import: coincidirà amb la proposta feta per la Diputació de Barcelona a l’entitat

financera, per a cada sol·licitud formulada. Es garantirà, per a tots els ajuntaments o
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EMD de la província de Barcelona que s’acullin al Programa de Crèdit Local, un préstec
mínim de 150.000 euros per any.
c)

Disponibilitat: serà d’un any. En tot cas la primera disponibilitat del préstec coincidirà

amb el moment de la seva signatura i serà com a mínim igual a l’import de la subvenció
de la Diputació.
d)

Carència: serà d’un any.

e)

Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys, llevat que l’ajuntament o EMD

demani un termini inferior. Aquesta condició s’entén sense perjudici de que resulti una
durada superior en cas d’empat entre les ofertes formulades, i tot això d’acord amb les
determinacions de la base sisena paràgraf tercer.
f) Sistema d’amortització: constant, per mitjà de quotes iguals de liquidació trimestral.
g)

Períodes de liquidació d’interessos: trimestrals; l’Euribor que s’ha d’aplicar serà el

que es publiqui el tercer dia hàbil immediat anterior al de l’inici del nou període d’interès.
h)

Tipus d’interès aplicable: EURIBOR a tres mesos + diferencial ofertat per l’entitat

financera, sense cap tipus d’arrodoniments.
i)

Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena.

j)

En la firma dels contractes de préstec, entre l’entitat financera i l’ajuntament o entitat

municipal descentralitzada, actuaran com a fedatari/a públic/a el/la secretari/ària dels
ajuntaments o entitats respectius.

BASE 4a. Requisits per a la participació de les entitats financeres.

Les entitats financeres que vulguin presentar-se a aquesta acció concertada hauran de
complir els requisits següents:

Estar inscrites al Registre corresponent del Banc d’Espanya, de solvència reconeguda i
amb representació en la major part del territori de la província de Barcelona, amb plena
capacitat d’obrar.

Es considera que una entitat financera té representació en la major part de la província
de Barcelona quan l’entitat disposa d’oficines pròpies al menys en 50 municipis i EMD de
la província, entre els quals s’han d’incloure totes les capitals de comarques de la
província de Barcelona.

No s’admetrà en aquesta acció concertada la sindicació d’entitats.
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BASE 5a. Presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes

5.1 Els sol·licitants presentaran al Registre General de la Diputació de Barcelona
(Rambla de Catalunya, núm. 126, de Barcelona) de 9 a 13,30 hores, instància, d’acord
amb el model que s’adjunta com a annex I, que s’acompanyarà de dos sobres tancats, a
l’anvers dels quals haurà de figurar, respectivament, la corresponent inscripció: “SOBRE
NÚM. 1. Documentació per prendre part en l’acció concertada per a l’obtenció de
finançament subsidiat de les operacions de préstec a formalitzar pels ajuntaments i les
entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona” i “SOBRE NÚM. 2.
Oferta econòmica per prendre part en l’acció concertada per a l’obtenció de finançament
subsidiat de les operacions de préstec a formalitzar pels ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona” .

5.2 El sobre núm. 1 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel
sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II, la documentació següent:
a) Original o còpia autenticada de l’escriptura de constitució i/o
b) Adaptació de l’Entitat sol·licitant i de l’escriptura de nomenament de càrrec social o
poder notarial acreditatiu de la representació del sol·licitant –que s’acompanyarà de
còpia autenticada del seu DNI-, documents tots ells validats prèviament per l’Assessoria
Jurídica de la Secretaria de la Diputació de Barcelona i degudament inscrits en els
Registres Públics corresponents, en el seu cas.
c) Dades identificatives de la inscripció de l’entitat sol·licitant en el Registre corresponent
del Banc d’Espanya.
d) Relació dels municipis i EMD de la província de Barcelona on l’entitat disposa
d’oficines pròpies.

5.3 El sobre núm. 2 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel
sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex III, la documentació següent:

Proposta de minuta de préstec tipus, la qual, un cop acceptada per la Diputació, servirà
de base per formalitzar els préstecs corresponents amb els ajuntaments i EMD.

5.4 Les ofertes tindran una vigència de dos mesos, comptats des de la data de
finalització de presentació de sol·licituds, termini durant el qual la Diputació de Barcelona
haurà de resoldre la present convocatòria. Altrament es considerarà deserta.
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BASE 6a. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptadors des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la present acció concertada en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.

BASE 7a. Criteri per a la selecció

El criteri que servirà de base per a la selecció de l’entitat financera, serà el diferencial
sobre l’EURIBOR a tres mesos, proposat per l’entitat financera a aplicar als préstecs
acollits. L’entitat financera que ofereixi un menor diferencial serà la proposada per portar
a terme l’acció concertada.

En el cas que dues o més entitats ofereixin el mateix diferencial, sent aquest el mínim de
tots els ofertats, es prendrà en consideració l’import anual de la línia de finançament
ofertat per l’entitat financera. L’entitat financera que presenti una línia de crèdit major
serà la proposada per portar a terme l’acció concertada.

En el cas que dues o més entitats financeres presentin les mateixes ofertes i aquestes
siguin les millors d’acord amb els apartats anteriors, es prendrà en consideració la
durada màxima del préstecs resultants ofertats per cada entitat financera. L’entitat
financera que ofereixi una durada major dels contractes de préstecs serà la proposada
per portar a terme l’acció concertada.

Únicament en el cas que dues o més entitats presentin la millor oferta d’acord amb els
apartats anteriors resultarà seleccionada aquella que tingui oficines pròpies en un
número major de municipis i entitats municipals descentralitzades de la província de
Barcelona.

BASE 8a. Òrgan de selecció

8.1. L’Òrgan de selecció estarà integrat pel President de la Corporació o membre
d’aquesta en qui delegui i pels vocals següents:
-

La Secretària General de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.

-

La Interventora General de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.
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-

El Tresorer de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.

-

El Director de Planificació de Serveis Econòmics.

-

El Cap del Servei de Programació.

8.2.Actuarà com a Secretari/ària de l’Òrgan de selecció un funcionari/ària del Servei de
Programació.

BASE 9a. Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat financera

9.1. El primer dimecres hàbil següent a la finalització del termini per a la presentació de
les sol·licituds, l’Òrgan de selecció procedirà a l’obertura del sobres núm. 1 i a la
qualificació de la documentació en ells continguda.
Cas que la documentació presenti defectes, l’Òrgan de selecció podrà concedir fins a
dos dies hàbils per a la seva esmena.

L’Òrgan de selecció rebutjarà les sol·licituds que no continguin la documentació exigida.

9.2. El primer dimecres hàbil següent a l’obertura dels sobres en els termes de l’apartat
anterior, l’Òrgan de selecció procedirà en acte públic, que se celebrarà a la Sala Prat de
la Riba de Can Serra, situada al carrer Rambla de Catalunya núm. 126 de Barcelona, a
les 12 hores, a l’obertura dels sobres núm. 2, prèvia indicació, per part de la Secretaria
de l’Òrgan, de les entitats que hagin resultat admeses per haver acomplert els requisits
exigits.

9.3. Previs els corresponents informes, l’Òrgan de selecció formularà proposta de
selecció de l’entitat financera a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.

BASE 10a. Selecció de l’entitat financera

A la vista dels antecedents, dels informes emesos i de les propostes formulades, la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de l’entitat financera que
formuli l’oferta d’acció concertada que resulti més avantatjosa d’acord amb els criteris
fixats en aquest plec de bases. Igualment, podrà declarar desert el concert en cas que
cap de les ofertes satisfés els interessos generals.
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BASE 11a. Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera

El resultat del procés de selecció de l’acció concertada regulada en aquest plec de bases
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es notificarà a l’entitat
seleccionada i a la resta que haguessin participat.

BASE 12a. Formalització de l’acció concertada

L’acció concertada entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera seleccionada es
formalitzarà en document administratiu que adoptarà la forma de conveni.

BASE 13a. Entitats beneficiàries dels préstecs

Tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de
Barcelona podran ésser beneficiaris dels préstecs, i tot això d’acord amb la normativa
aprovada a l’efecte per la Diputació de Barcelona.

BASE 14a. Finalitat dels préstecs

14.1. Els préstecs s’hauran de destinar al finançament de les inversions
municipals recollides en els capítols 6 i 7 dels seus pressupostos municipals.
14.2. S’exclouen expressament de la present acció concertada les operacions de
tresoreria, així com també les operacions de refinançament del deute.

BASE 15a. Responsabilitat de les entitats beneficiàries

15.1. L’entitat beneficiària del préstec serà responsable davant l’entitat financera que se
l’hagi atorgat del compliment de les obligacions que se’n derivin.

15.2. La Diputació de Barcelona no es responsabilitzarà, en cap cas, en front l’entitat
financera seleccionada, de l’incompliment de les obligacions derivades dels préstecs en
què puguin incórrer els municipis o EMD, per la qual cosa l’entitat financera, en el seu
cas, haurà d’adreçar les accions pertinents davant dites corporacions locals.
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BASE 16a. Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona

16.1. Els interessos dels préstecs generats dins d’aquest concert podran ser subsidiats
total o parcialment per la Diputació de Barcelona en funció de les seves disponibilitats
pressupostàries, i d’acord amb la normativa aprovada a l’efecte.

Els interessos a subsidiar es calcularan sobre l’import i la durada del préstec pactada
inicialment entre l’entitat financera i l’ajuntament o l’entitat municipal descentralitzada.

16.2. La Diputació de Barcelona podrà demanar el retorn de l’import de la subvenció en
els casos d’incompliment de l’esmentada finalitat i/o devolució si l’ajuntament o l’EMD no
destinés el seu import a inversions, o en el cas d’amortització anticipada. Malgrat
l’anterior, l’Entitat financera haurà de mantenir les condicions financeres pactades
inicialment amb l’ajuntament o EMD.

16.3. La Diputació de Barcelona aprovarà la consignació pressupostària destinada a
subsidiar els interessos dels préstecs recollits en aquest conveni.

16.4. D’acord amb les bases del Programa de Crèdit Local, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona determinarà anualment el tipus d’interès a subsidiar. Per a l’any
2009 la Junta de Govern, en la sessió de 18 de desembre de 2008, l’ha establert en el
3%.

16.5. La Diputació de Barcelona pagarà, d’una sola vegada, l’equivalent financer dels
punts percentuals del tipus d’interès subvencionat, sempre que sigui possible un mes
després de la signatura del préstec. L’entitat financera que en resulti seleccionada
aplicarà l’esmentada subvenció a reduir el principal i, en conseqüència, l’import
d’interessos i amortitzacions a pagar per l’ajuntament o l’EMD corresponent al llarg de la
durada del préstec subvencionat. Per tal que això sigui possible, s’estableix la condició
que la primera disponibilitat del préstec coincideixi amb el moment de la seva signatura i
que sigui, com a mínim, igual a l’import de la subvenció de la Diputació. L’entitat
financera haurà d’expedir la justificació de l’aplicació de la subvenció al principal del
préstec.
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BASE 17a. Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del Programa de
Crèdit Local

17.1. Totes les sol·licituds de préstec dels ajuntaments i les EMD que es vulguin
acollir aquest concert es realitzaran a través de la Diputació de Barcelona.

17.2. El Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, responsable de la
gestió d’aquest concert, farà una proposta a l’entitat financera, per a cada
sol·licitud, sobre la quantia del préstec a concedir dins de la línia de crèdit
concertada.
L’entitat financera seleccionada no podrà denegar les operacions proposades per la
Diputació sempre que els ajuntaments o les EMD reuneixin les condicions legals per
endeutar-se i disposin de l’autorització del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, en el cas que sigui necessària, i haurà de donar resposta, en
un termini de 15 dies hàbils, sobre la viabilitat de l’operació.

17.3. La resta de condicions dels préstecs seran les que resultin de l’aplicació de la Base
3a. i de l’oferta de l’entitat financera seleccionada.

17.4. La documentació per tramitar el préstec contindrà un informe del/la interventor/a del
municipi o de l’EMD sol·licitant sobre la solvència financera de l’ens peticionari, on
constarà l’última liquidació d’ingressos i despeses del municipi o EMD agregada per
capítols pressupostaris, el pressupost consolidat vigent d’ingressos i despeses agregat
per capítols pressupostaris, l’import del saldo viu del principal dels crèdits concertats per
la Corporació sol·licitant, l’anualitat teòrica d’aquests préstecs i el romanent de tresoreria
total, segons l’última liquidació pressupostària.

Per facilitar als ajuntaments i les EMD la presentació de la informació anterior, la
Diputació de Barcelona elaborarà una fitxa que contingui aquestes dades d’una manera
estructurada.

Aquesta informació serà tramesa a l’entitat financera i s’entendrà suficient per a la
concessió dels préstecs. Quan l’entitat financera ho consideri necessari per a la
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concessió del préstec podrà demanar a la Diputació de Barcelona informació
complementària sobre les finances del municipi o l’EMD.

17.5. L’entitat financera determinarà el departament i les persones de contacte per a la
tramitació i resolució dels expedients.

Durant els tres primers mesos de funcionament d’aquest concert es crearà una Comissió
tècnica de seguiment de la gestió d’aquest programa per resoldre els problemes de
gestió que puguin aparèixer. Aquesta Comissió estarà integrada per tècnics de la
Direcció de Planificació Econòmica de la Diputació de

Barcelona i pels tècnics

responsables de la gestió d’aquesta línia de crèdit que determini l’entitat financera, i
tindrà les funcions següents:

- establir la documentació necessària que hauran de presentar els ajuntaments i les
entitats municipals descentralitzades per efectuar la sol·licitud del préstec.
- determinar els circuits i protocols per a la tramitació del préstec.
- definir els mecanismes de seguiment i de coordinació adients amb els agents que
intervenen en el procés de sol·licitud, aprovació, concessió del préstec, signatura i
disposició del préstec.
- vetllar per a què tots els processos protocols i circuits definits garanteixin la màxima
agilitat en l’atorgament del préstec, quan l’entitat sol·licitant reuneixi les condicions
establertes.
- altres funcions que la comissió consideri necessàries desenvolupar en funció de les
circumstàncies que sobrevinguin.

La periodicitat de les reunions de la comissió tècnica serà fixada per la Diputació de
Barcelona.

BASE 18a. Comissió d’avaluació del concert

Es crearà una Comissió paritària integrada per membres de l’Entitat financera i de la
Diputació de Barcelona amb l’objecte de fer una avaluació del funcionament del concert.
Aquesta Comissió es reunirà el mes de setembre de cada any amb l’objecte d’avaluar el
programa de finançament i proposar-ne millores, així com la pròrroga del concert i les
seves condicions, dins de l’últim mes de l’any anterior a la seva aplicació.
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BASE 19a. Normes reguladores del Programa de Crèdit Local

La Diputació de Barcelona regularà aquells aspectes, no contemplats en els punts
anteriors, sobre la gestió de les sol·licituds i concessió de subvencions a través de les
normes reguladores del Programa de Crèdit Local.

BASE 20a. Regulació de l’acció concertada

L’acció concertada es regularà pel conveni formalitzat, pel present plec de bases, per la
normativa i les determinacions específiques aprovades per la Diputació de Barcelona,
per la legislació local i general relativa a l’activitat de foment, per la resta de normes de
dret administratiu i, en el seu defecte, per les de dret privat.

BASE 21a. Causes d’extinció

Són causes d’extinció de l’acció concertada les següents:
a) El compliment del termini.
b) El mutu acord en l’extinció.
c) La resta de causes previstes a la legislació.

BASE 22a. Jurisdicció competent

La Jurisdicció del contenciós administratiu serà la competent per resoldre les
controvèrsies que es plantegin en el marc de l’acció concertada formalitzada i regulada
en el present plec de bases.”
Segon.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tercer.- Del resultat de la convocatòria de l’acció concertada se’n donarà compte al
Ple per al seu coneixement.”
Respecte a aquest punt, el President del grup Popular de la Corporació, Sr. García
Albiol, manifestà que, segons recull el Dictamen, una de les condicions que han de
complir les entitats financeres que vulguin participar-hi és que han de tenir un nombre
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bastant elevat d’oficines en el territori de la província i, des del Partit Popular, creiem
que aquesta condició, aquest mèrit, podria entrar en contradicció amb la normativa
europea perquè pensem que en l’any 2009, que estem en una època on ens podem
comunicar de manera instantània amb qualsevol lloc del món, quan les comunicacions
van mitjançant la xarxa de manera immediata, no sembla massa lògic que es posin
determinats tipus de condicionaments que sí que podien tenir sentit fa una sèrie
d’anys, però en aquests moments no hi veiem la lògica i, per tant, des del Grup
Popular, en base a aquestes reserves que jo he expressat, i especialment en el que fa
referència a la normativa de la UE, ens abstindrem.

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 43 vots
a favor i 4 abstencions.

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Servei d’Organització i Inspecció de Serveis

5.- Dictamen de data 10 de desembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda en data 18 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda, en data
18 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 .- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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II.- Taxa llicències urbanístiques
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

III.- Contribucions especials
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
6.- Dictamen de data 12 de desembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en data 4 de novembre de 2008
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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 Corbera de
Llobregat, en data 4 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:
- Taxa per la prestació dels serveis de recollida, transport i tractament d’escombraries i
altres residus urbans domiciliaris
▪

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.
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▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
7.- Dictamen de data 12 de desembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Llacuna, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de la Llacuna en data 13 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- 1. Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Llacuna, en
data 13 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 urbanístiques. Taxa servei d’escola bressol. Taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb taules i cadires.
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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II – Quotes Urbanístiques
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.

▪

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 clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris de l’Ajuntament que, aquests efectes,
s’hauran d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic municipal en el sentit que s’especifica seguidament:
“En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en
via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent.”
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de la Llacuna a favor de la Diputació
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
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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.
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III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

▪

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

IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Notificació de les liquidacions.

▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.

▪

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.

▪

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

▪

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

V – Taxa per recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i industrials. Taxa
clavegueram. Taxa subministrament d’aigua potable.
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
82

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

▪

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

▪

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

VI – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses.
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals.

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades.

▪

Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.

▪

Expedició de documents cobratoris.

▪

Pràctica de notificacions de les liquidacions.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.

▪

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.

▪

Actuacions d’informació i assistència als contribuents.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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VII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪

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.

VIII – Taxa instal·lació de portades, aparadors i vitrines. Taxa instal·lació d’anuncis que
ocupen el domini públic local
▪

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.

IX – Taxa expedició documents administratius. Taxa prestació serveis piscina
municipal. Taxa serveis d’intervenció integral de l’administració en les activitats i
instal·lacions. Taxa per parades, barraques, espectacles en terrenys d’ús públic i
industries al carrer i ambulants. Taxa serveis d’escorxador, mercats i transport de carn.
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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▪

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

X – Contribucions especials
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

XI – Altres ingressos tributaris
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

XII

–

Altres

ingressos

no

tributaris:

execucions

subsidiàries,

concessions

administratives i sancions diverses
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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8.- Dictamen de data 15 de desembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Martorelles, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Martorelles en data 13 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.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Martorelles, en
data 13 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:
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I – Multes coercitives
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

II – Sancions urbanístiques imposades per l’Ajuntament
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

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 regulad”ora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
9.- Dictamen de data 10 de desembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló en data 6 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.
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En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria
d’Oló, en data 6 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 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.
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▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals.

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades.

▪

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.

▪

Expedició de documents cobratoris.

▪

Pràctica de notificacions de les liquidacions.

▪

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.

▪

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.

▪

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

Actuacions d’informació i assistència als contribuents.

▪

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

II.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

III.- Quotes d’urbanització
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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▪

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

IV.- Contribucions Especials
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

V.- Execucions subsidiàries
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

VI.- Sancions administratives
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

VII.- Taxa per expedició de documents. Taxa llicències urbanístiques. Taxa intervenció
integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa ocupació sòl,
subsòl i volada de la via pública. Taxa ocupació de la via pública. Taxa per la prestació
del servei d’Escola Bressol. Taxa serveis ensenyaments especials en establiments
municipals. Taxa pel servei de deixalleria. Taxa per llicència d’autotaxi. Taxa per la
utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic. Taxa per
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l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes i
altres instal·lacions anàlogues. Taxa terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa.
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

VIII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en acords anteriors,
que l’Ajuntament pugui liquidar:
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

2.- Acceptar l’especificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona en anteriors acords, respecte a les funcions de gestió i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
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.
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▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

▪

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

II – Impost sobre activitats econòmiques
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

▪

Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.

▪

Actuacions d’informació i assistència als contribuents.

▪

Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.

▪

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

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
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▪

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

IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals.

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades.

▪

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.

▪

Expedició de documents cobratoris.

▪

Pràctica de notificacions de les liquidacions.

▪

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.

▪

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.

▪

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

Actuacions d’informació i assistència als contribuents.

▪

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

V.- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries domiciliàries, comercials
i industrials.
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-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.
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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 de Santa Maria d’Oló 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.
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▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

▪

Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.

▪

Actuacions d’informació i assistència als contribuents.

▪

Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.

▪

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

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

▪

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

IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals.

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades.
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▪

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.

▪

Expedició de documents cobratoris.

▪

Pràctica de notificacions de les liquidacions.

▪

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.

▪

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.

▪

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

Actuacions d’informació i assistència als contribuents.

▪

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

V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

VI.- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries domiciliàries, comercials
i industrials.
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.
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▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

▪

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

VII.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals.

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades.

▪

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.

▪

Expedició de documents cobratoris.

▪

Pràctica de notificacions de les liquidacions.

▪

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.

▪

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.

▪

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

Actuacions d’informació i assistència als contribuents.

▪

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

VIII.- Quotes d’urbanització
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.
97

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

IX.- Contribucions especials
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

X.- Execucions subsidiàries
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

XI.- Sancions administratives
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

XII.- Taxa per expedició de documents. Taxa llicències urbanístiques. Taxa intervenció
integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa ocupació sòl,
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subsòl i volada de la via pública. Taxa ocupació de la via pública. Taxa per la prestació
del servei d’Escola Bressol. Taxa serveis ensenyaments especials en establiments
municipals. Taxa pel servei de deixalleria. Taxa per llicència d’autotaxi. Taxa per la
utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic. Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes i
altres instal·lacions anàlogues. Taxa terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa.
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

XIII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en acords anteriors,
que l’Ajuntament pugui liquidar:
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
10.- Dictamen de data 12 de desembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Ullastrell, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament d’Ullastrell en data 24 de novembre de 2008 acordà la
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delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Ullastrell, en data
24 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:
- 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.
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▪

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 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.
11.- Dictamen de data 12 de desembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vic, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Vic 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vic, en data 3 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:
- 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.
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▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

▪

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

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març”.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE

Gerència de serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat

12.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat per l’Excm.
Sr. President de la Diputació de Barcelona, de data 14 de gener de 2009, en virtut
del qual es declara l’emergència de totes les actuacions necessàries per pal·liar
els efectes de les nevades que es varen produir a finals de desembre de 2008 i
principis de gener de 2009 i els desperfectes ocasionats per les mateixes a la
xarxa de carreteres gestionades per la Diputació.
“Vist l’informe emès, en data 12 de gener de 2009, per l’enginyer de camins, canals i
ports, cap de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures el qual és del següent tenor
literal:
“Amb motiu de l’episodi de neu, fred i pluja que ha tingut lloc a finals de desembre de 2008, i a
principis de gener de 2009 li informo:
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•

La xarxa provincial es va veure afectada en la seva pràctica totalitat, ja sigui per
nevades fortes o per gel a la calçada. Les precipitacions en forma de neu, varen ser
abundants i, a més, es van anar produint de forma força continuada al llarg dels dies.
En conseqüència, es va haver de retirar la neu de forma intensiva. A més, l’episodi es
va conèixer de forma que es va poder actuar tirant sal, de forma preventiva, i després
curativa, a totes les carreteres. Un gran problema afegit van ser les baixes
temperatures assolides, que van propiciar l’aparició de plaques de gel en molts llocs,
dificultant enormement la seva eliminació. En bastants zones, la utilització de sal va ser
massiva.

•

L’actuació contra gel i neu va començar el 26 de desembre de 2008 i es va perllongar
fins a l’altre episodi de neu i gel que tingué lloc la setmana de reis de 2009. Tot i que la
circulació es va restablir de forma ràpida, a la pràctica totalitat de la xarxa, s’han tingut
que anar realitzant feines posteriors d’eliminació de neu a vorals i plaques de gel que
s’han anat formant diàriament degut a les baixes temperatures. Durant els dies entre
les dues nevades, ha continuat caient neu a la calçada, moguda pel vent o procedent
dels arbres, i sobre tot la formació de plaques de gel. Es podria dir que les feines
importants de vialitat hivernal comencen el 26 de desembre i acaben el 12 de gener,
passant a partir de llavors a la conservació ordinària, llevat de reparació de talussos,
despreniments, paviments i arranjament dels arbres, que s’estan portant a terme i es
perllongaran uns dies més.

•

En punts del territori, la neu no va arribar a produir-se, però sí en canvi pluges
torrencials que varen malmetre talussos. Per exemple a Sabadell, a Capellades o en el
pk 7,4 de la BV-5001 es varen produir desperfectes de consideració en els marges de
la carretera.

•

Un efecte secundari de les glaçades i nevades, ha estat el deteriorament de ferms en
molts punts. L’acumulació d’aigua, el gel i la sal en alguns punts ha danyat els
paviments, concretant-se en l’aparició de sots. A més del tapat dels forats amb
aglomerat en fred, s’haurà de fer un apedaçat en molts trams. El percentatge de
despeses pels dos conceptes anteriors està sobre el 32%.

•

Un efecte de les nevades ha estat la caiguda d’arbres. El pes de la neu, conjuntament
amb el vent i del terra moll, va provocar la caiguda d’arbres als marges de les
carreteres amb presència boscosa. A més de la caiguda d’arbres, es va donar, de
forma important, la caiguda de fulles i branques.
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•

A més dels arbres caiguts, una innombrable quantitat de branques han quedat
trencades o en situació inestable. Moltes d’elles a gran alçada. Per a retirar-les s’haurà
de precisar d’un equip important, incloent un gran camió grua i una trituradora. Alguns
arbres s’han descalçat, amenaçant caiguda. En algun cas s’ha precisat o precisarà
d’una grua per a abatir-los amb seguretat. Els treballs s’hauran de portar a terme de
forma immediata, sense parar fins a acabar amb el perill. S’estima que un 10% del cost
total anirà destinat als arbres.

•

Els treballs es porten a terme amb els vehicles llevaneus. També amb l’ajuda de
maquinària i obres públiques tipus mixtes, pales frontals i motonivelladores.

•

El cost previst de les actuacions ascendeix a 965.210,- euros, IVA inclòs, tal com es
desglossa a les fulles que s’annexen. Els preus són estimatius, a concretar una vegada
es realitzin els treballs. No es pot precisar amb exactitud el treball que portarà, per
exemple, la tallada d’arbres, ja que una vegada es comencin les feines, s’aniran
descobrint els arbres que han quedat en situació inestable, i que s’han de tallar
igualment, per a mantenir la carretera en condicions de seguretat. Els preus que s’han
contemplat són una mitja que ja tenen en compte els materials que s’han utilitzat, com
per exemple els canvis de fulla llevaneus, gas-oil etc. S’estima un cost de retirada de
neu, així com d’eliminació de plaques de gel i d’extensió de fundents tant amb caràcter
preventiu com curatiu (inclosa l’adquisició de la pròpia sal), del 58% del cost total.”

Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 97 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic.
Atès que l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu que el President
de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació
d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les
administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera
sessió que celebri.
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent
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RESOLUCIÓ
Primer.- Declarar l’emergència de totes les actuacions necessàries per pal·liar els
efectes de les nevades i els desperfectes ocasionats per les mateixes a la xarxa de
carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’informe
tècnic reproduït en la part expositiva del present Decret.
Segon.- Aprovar el pressupost aproximat per poder fer front a totes les actuacions
necessàries per pal·liar els efectes de les nevades i els desperfectes ocasionats per
les mateixes, per un import de 832.077,58 EUR (IVA exclòs), que aplicant el 16% de
IVA resulta un import de 965.210 EUR, amb càrrec a la partida G/31100/511B0/61100
del Pressupost d’aquesta Diputació per a l’exercici 2009, sense perjudici que aquesta
estimació en una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del
desenvolupament de les mateixes.
Quart.- Donar compte del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu coneixement, en
la primera sessió que celebri.”
I el Ple en restà assabentat.

Servei del Patrimoni Arquitectònic Local

13.- Ratificar el Decret del President de la Diputació de Barcelona de data 19 de
gener de 2009, relatiu a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres
d’”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, adjudicades
definitivament a l’empresa Urcotex Inmobiliaria, S.L.
“Vist el dictamen del Plenari de la Diputació de Barcelona, de data 18 de desembre de
2008, mitjançant el qual s’adjudicà definitivament 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 import de set milions cent cinquanta mil noucents setanta vuit euros amb trenta tres cèntims (7.150.978,33) IVA inclòs.
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Atès que l’adjudicatari, una vegada notificada l’adjudicació de les obres, està obligat a
elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat
i Salut redactat a l’efecte per l’arquitecte Sr. Xavier Guitart, autor del projecte, en els
termes que preveu l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.
Atès que així mateix l’article 7 de l’esmentat Reial Decret estableix que, en el cas de
les Administracions Públiques, el Pla ha d’ésser aprovat per l’ens que hagi adjudicat
l’obra.
Atès que l’empresa Urcotex Inmobiliaria, SL ha presentat l’esmentat Pla, el qual ha
estat revisat i conformat en data 13 de gener de 2009 per l’arquitecte Sr. Arcadi
Arribas Arroyo, nomenat amb caràcter provisional -mentre no es resolgui el
procediment administratiu de contractació convocat a l’efecte-, coordinador de la
Seguretat i la Salut en fase d’execució d’obra, amb el vistiplau del cap del Servei de
Patrimoni Arquitectònic Local.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresponent a les obres
d’“Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, adjudicat per
dictamen del Plenari de la Diputació de Barcelona, de data 18 de desembre de 2008 a
l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, SL, amb NIF B-08948267, en aplicació de
l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, revisat i conformat en data 13
de gener de 2009 per l’arquitecte Sr. Arcadi Arribas Arroyo, nomenat amb caràcter
provisional mentre es resolgui el procediment administratiu de contractació convocat a
l’efecte, coordinador de la Seguretat i la Salut en fase d’execució d’obra, amb el
vistiplau del cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.
Segon.- Advertir a l’empresa adjudicatària que el Pla de Seguretat i Salut haurà
d’estar a l’obra, a disposició permanent de la direcció facultativa i de la Inspecció de
107

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Treball i Seguretat Social, fent avinent la seva obligació de lliurar-ne una còpia a la
Delegació Territorial de Treball de Barcelona del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, en el moment d’efectuar la comunicació d’obertura del
Centre de Treball.
Tercer.- Efectuar l’avís previ abans de l’inici de les obres a la Delegació Territorial de
Treball de Barcelona, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que preveu l’article 18 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,
exposant-se una còpia segellada del mateix de forma visible a peu d’obra.
Quart.- Notificar la present resolució a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, SL amb
domicili social al C/ Tres Torres núm. 42 –

08017 BARCELONA, per al seu

coneixement i efectes.
Cinquè.- Donar compte de la present resolució a la següent sessió del Ple de la
Diputació de Barcelona que se celebri , per al seu coneixement i als efectes de la seva
ratificació.”
I el Ple ratificà 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 43 vots
a favor i 4 abstencions el present Decret.

ÀREA D’EDUCACIÓ

Gerència de Serveis d’Educació

14.- Dictamen de data 3 de desembre de 2009 que proposa l’aprovació d’una
addenda al conveni formalitzat en data 19 de novembre de 2002 entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, de canvi de titularitat dels
centres educatius de la primera i de transferència de funcions al segon, que
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deixi constància de la subrogació del Consorci d’educació de Barcelona en la
posició jurídica, els drets i els deures que hi ostenta l’Ajuntament de Barcelona.
“I.

ANTECEDENTS.

1.

En data de 19 de novembre de 2002 es va formalitzar un conveni de

col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona l’objecte del
qual era la transferència de funcions i activitats a favor d’aquest pel canvi de titularitat
dels centres educatius d’ensenyament reglat que fins a la data havia gestionat la
Diputació de Barcelona com a serveis impropis i que passaven a ser integrats a la
xarxa pública municipal de Barcelona.
Els centres educatius afectats per l’esmentat conveni de transferència són els
següents:
-Col·legi d’Educació Infantil i Primària Els Pins. Codi 08041911.
-Col·legi d’Educació Especial La Ginesta. Codi 08013901.
-Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet. Codi 08012714
-Escola d’Arts “Escola del Treball” (Ensenyaments artístics), només en la part
d’ensenyament reglat. Cosi 08042354.

2.

La causa de la transferència de funcions establerta en el conveni referenciat

venia donada per l’art. 123 de la Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei
22/1998, de 30 de desembre, segons el qual es consideren àrees d’actuació en
matèria d’educació als efectes de la pròpia llei, entre altres, la gestió de tots els
centres públics d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i
postobligatòria, la competència sobre les quals correspondrà al Consorci d’Educació
que es crea simultàniament entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona (Part
Expositiva, epígraf Primer).
En consonància, la Disposició Transitòria del conveni referenciat establia que «D’acord
amb allò disposat a la Disposició Transitòria Tercera dels Estatuts Consorci d’Educació de
Barcelona, un cop l’esmentat Consorci assumeixi les competències atribuïdes per la Carta
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Municipal de Barcelona i els referits Estatuts, se subrogarà en la posició jurídica que ostenta
l’Ajuntament de Barcelona en el present Conveni.»

3.

El règim jurídic del conveni de referència establia, en relació amb els recursos

humans afectats, l’adscripció funcional d’aquests a l’Ajuntament de Barcelona tot
mantenint la seva adscripció orgànica a la Diputació de Barcelona, i, en relació amb el
patrimoni, la cessió gratuïta en ús per 30 anys renovables, condicionada a la
destinació a funcions educatives-escolars, de les instal·lacions i equipaments que
siguin d’ús exclusiu dels Centres que es troben ubicats al recinte de les Llars Mundet, i
que corresponen a les Escoles CEIP Els Pins, CEE La Ginesta i IES Anna Gironella de
Mundet.

4.

D’acord amb les previsions exposades, en data de 29 de setembre de 2008 el

Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, creat per la Carta Municipal
de Barcelona (art. 61.7) i constituït legalment mitjançant el Decret 84/2002, de 5 de
febrer, del Govern de la Generalitat, adoptà l’acord d’instar les Administracions
públiques consorciades (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) a
traspassar-li la totalitat dels serveis educatius existents a la ciutat de Barcelona per tal
de fer efectiva a 1 de gener de 2009 l’assumpció per part d’aquell de les competències
de gestió dels centres públics d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i post
obligatòria, especial i d’adults. Alhora l’Acord insta les dites administracions a tramitar
les subrogacions en el Consorci de qualsevulla de les obligacions que hagin de ser
assumides per aquest a l’efecte de situar-se en la posició jurídica que aquelles tenen
quant a la gestió dels centres afectats.

5.

En relació amb aquest acord, el dia 27 de novembre de 2008 s’ha reunit la

Comissió de Seguiment del Conveni, prevista a la seva Disposició Addicional Primera i
constituïda l’11 d’abril de 2003, a les dependències de l’Àrea d’Educació de la
Diputació de Barcelona (c/ Comte d’Urgell, 187 – Edifici núm. 25, 2a. planta – 08036
Barcelona), reunió en la qual s’ha convingut, sobre els antecedents exposats, en els
punts d’acord següents:
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-Per part de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), es confirma
que la subrogació del Consorci d’Educació de Barcelona no comporta cap
efecte quant al règim del personal funcionari -tant docent com d’administració i
serveis- de la Diputació que a data d’1 de gener de 2009 resti adscrit i presti
serveis en algun dels centres afectats, mantenint-se en essència les condicions
establertes en el pacte segon del Conveni regulador sens perjudici de les
adequacions necessàries derivades del canvi d’ens per la novació subjectiva
proposada, com ara la referida a l’adscripció funcional, que passa al Consorci.
-La Diputació de Barcelona confirma el manteniment de l’actual dependència
orgànica del personal adscrit als quatre centres afectats a l’Àrea d’Educació,
d’acord amb la relació nominal que es detalla en l’annex adjunt a l’acta de la
pròpia reunió.
-Quant a les obligacions assumides per part de l’Ajuntament de Barcelona i que
es detallen en el pacte setè del Conveni, sobre provisió de vacants i suplències
de les plantilles a extingir, els assistents coincideixen en què hauran de ser
assumides a partir de l’1 de gener de 2009 pel Consorci d’Educació de
Barcelona.
-Finalment, de cara a minimitzar l’impacte d’aquest nou escenari en la gestió
compartida entre els responsables de recursos humans de la Diputació de
Barcelona i del Consorci, l’IMEB es compromet a facilitar el traspàs
d’informació i de coneixement al respecte als nous responsables i a col·laborar
en el procés d’assumpció de la gestió.

6.

En relació amb la gestió patrimonial dels immobles cedits en ús mitjançant el

conveni de 19 de novembre de 2002, l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la
Diputació de Barcelona confirma el desplegament del seu Pacte Quinzè, en
compliment del qual es va trametre el lliurament d'un inventari dels béns mobles en
data 6 de novembre de 2002, i, pel que fa als immobles cedits en ús, no s'han de
modificar les condicions previstes en el conveni, ja que continuen vigents.
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II.

EMPARAMENT JURÍDIC DE LA PROPOSTA.

1.

La competència orgànica per a la subrogació en el conveni de 19 de novembre

de 2002 és extensió de l’atribuïda legalment per a la seva aprovació, que fou adoptada
per unanimitat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 31 d’octubre de 2002,
de conformitat amb el que disposava l’article 33.1.ñ) en relació amb el 47.3.c)
[actualment, 47.2.h)] de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, concordant amb els articles 114.3.e) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28.04) i 309.2 del ROAS/1995, segons els quals
el plenari dels ens locals ha d’adoptar mitjançant el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres els acords pels quals es transfereixin funcions o
activitats a altres Administracions públiques.

2.

De conformitat amb l’art. 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim

local de Catalunya, i l’art. 173.1.b) del ROF/1986, per a l’adopció de l’acord proposat és
necessari l’informe previ de la Secretaria i a més, si escau, de la Intervenció, en
tractar-se d’un assumpte sobre matèries per a les quals s’exigeix una majoria especial.

3.

D’acord amb l’epígraf 4.1.h) 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 21.05.2008, correspon a la Presidenta delegada de
l’Àrea d’Educació representar la Diputació en la signatura dels convenis que siguin
conseqüència del funcionament dels serveis o de l’exercici de les facultats que li són
delegades, en aquells supòsits que la representació no sigui exercida per la
Presidència de la Corporació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Presidència
delegada de l’Àrea d’Educació eleva i proposa al Ple, previ informe de la Comissió
informativa i de seguiment d’Educació, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar la formalització d’una addenda al conveni signat en data 19 de
novembre de 2002 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, de
canvi de titularitat dels centres educatius de la primera i de transferència de funcions al
segon, que deixi constància de la subrogació del Consorci d’Educació de Barcelona en
la posició jurídica, els drets i els deures que hi ostenta l’Ajuntament de Barcelona,
d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“ADDENDA AL CONVENI FORMALITZAT EN DATA 19 DE NOVEMBRE DE 2002
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
CANVI DE TITULARITAT DELS CENTRES EDUCATIUS DE LA PRIMERA I DE
TRANSFERÈNCIA DE FUNCIONS AL SEGON, QUE DEIXI CONSTÀNCIA DE LA
SUBROGACIÓ DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA EN LA POSICIÓ
JURÍDICA, ELS DRETS I ELS DEURES QUE HI OSTENTA L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA.

INTERVENEN

D’una part, la Il·lma. Sra. Carme García Suárez, en la condició de Presidenta delegada de
l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, en nom i representació d’aquesta, facultada
per a aquest acte per les competencias que li confereix 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 21.05.2008 (epígraf 4.1.h), i asistida pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon,
facultat pels dispositius Primer.g) i Sisè del Decret de la Presidència de la Diputació d’11 de
novembre de 2008 de delegació de funcions de Secretaria (BOPB núm. 279 d2 20.11.2008, p.
21),

D’altra part, la Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña, en la condició de Regidora
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, i vicepresidenta de l’Institut

Municipal

d’Educació de Barcelona, en nom i representació d’aquest, i assistida pel Secretari
delegat d’aquest Institut, Sr. Joan Ignasi Pérez i Torio.
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I de l’altra part, la Sra. Maria Dolors Rius i Benito, en la condició de Presidenta del
Consorci d’Educació de Barcelona, en nom i representació d’aquest, i assistida pel
Secretari del Consell de Direcció d’aquesta entitat, Sr. Carmelo Guiu i Espinosa.

MANIFESTEN

I. Que en data de 19 de novembre de 2002 es va formalitzar un conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona l’objecte del qual era la
transferència de funcions i activitats a favor d’aquest pel canvi de titularitat dels centres
educatius d’ensenyament reglat que fins a la data havia gestionat la Diputació de
Barcelona com a serveis impropis i que passaven a ser integrats a la xarxa pública
municipal de Barcelona, i que els centres educatius afectats per l’esmentat conveni de
transferència són els següents:
-Col·legi d’Educació Infantil i Primària Els Pins. Codi 08041911.
-Col·legi d’Educació Especial La Ginesta. Codi 08013901.
-Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet. Codi 08012714
-Escola d’Arts “Escola del Treball” (Ensenyaments artístics), només en la part
d’ensenyament reglat. Cosi 08042354.

II.

Que la causa de la transferència de funcions establerta en el conveni

referenciat venia donada per l’art. 123 de la Carta Municipal de Barcelona, aprovada per
la Llei 22/1998, de 30 de desembre, segons el qual es consideren àrees d’actuació en
matèria d’educació als efectes de la pròpia llei, entre altres, la gestió de tots els centres
públics d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i
postobligatòria, la competència sobre les quals correspondrà al Consorci d’Educació que
es crea simultàniament entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona (Part Expositiva,
epígraf Primer).

Que, en consonància, la Disposició Transitòria del conveni referenciat establia que
«D’acord amb allò disposat a la Disposició Transitòria Tercera dels Estatuts Consorci
d’Educació de Barcelona, un cop l’esmentat Consorci assumeixi les competències
atribuïdes per la Carta Municipal de Barcelona i els referits Estatuts, se subrogarà en la
posició jurídica que ostenta l’Ajuntament de Barcelona en el present Conveni.»
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III.

Que el règim jurídic del conveni de referència establia, en relació amb els

recursos humans afectats, l’adscripció funcional d’aquests a l’Ajuntament de Barcelona
tot mantenint la seva adscripció orgànica a la Diputació de Barcelona, i, en relació amb el
patrimoni, la cessió gratuïta en ús per 30 anys renovables, condicionada a la destinació a
funcions educatives-escolars, de les instal·lacions i equipaments que siguin d’ús exclusiu
dels Centres que es troben ubicats al recinte de les Llars Mundet, i que corresponen a
les Escoles CEIP Els Pins, CEE La Ginesta i IES Anna Gironella de Mundet.

IV.

Que, d’acord amb les previsions exposades, en data de 29 de setembre de

2008 el Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, creat per la Carta
Municipal de Barcelona (art. 61.7) i constituït legalment mitjançant el Decret 84/2002, de
5 de febrer, del Govern de la Generalitat, adoptà l’acord d’instar les Administracions
públiques consorciades (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) a
traspassar-li la totalitat dels serveis educatius existents a la ciutat de Barcelona per tal de
fer efectiva a 1 de gener de 2009 l’assumpció per part d’aquell de les competències de
gestió dels centres públics d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i post
obligatòria, especial i d’adults. Alhora l’Acord insta les dites administracions a tramitar les
subrogacions en el Consorci de qualsevulla de les obligacions que hagin de ser
assumides per aquest a l’efecte de situar-se en la posició jurídica que aquelles tenen
quant a la gestió dels centres afectats.

V.

Que, en relació amb aquest acord, el dia 27 de novembre de 2008 s’ha reunit la

Comissió de Seguiment del Conveni, prevista a la seva Disposició Addicional Primera i
constituïda l’11 d’abril de 2003, a les dependències de l’Àrea d’Educació de la Diputació
de Barcelona (c/ Comte d’Urgell, 187 – Edifici núm. 25, 2a. planta – 08036 Barcelona),
reunió en la qual s’ha convingut, sobre els antecedents exposats, en els punts d’acord
següents:

-Per part de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), es confirma que la
subrogació del Consorci d’Educació de Barcelona no comporta cap efecte quant al règim
del personal funcionari -tant docent com d’administració i serveis- de la Diputació que a
data d’1 de gener de 2009 resti adscrit i presti serveis en algun dels centres afectats,
mantenint-se en essència les condicions establertes en el pacte segon del Conveni
regulador sens perjudici de les adequacions necessàries derivades del canvi d’ens per la
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novació subjectiva proposada, com ara la referida a l’adscripció funcional, que passa al
Consorci.

-La Diputació de Barcelona confirma el manteniment de l’actual dependència orgànica
del personal adscrit als quatre centres afectats a l’Àrea d’Educació, d’acord amb la
relació nominal que es detalla en l’annex adjunt a l’acta de la pròpia reunió.

-Quant a les obligacions assumides per part de l’Ajuntament de Barcelona i que es
detallen en el pacte setè del Conveni, sobre provisió de vacants i suplències de les
plantilles a extingir, els assistents coincideixen en què hauran de ser assumides a partir
de l’1 de gener de 2009 pel Consorci d’Educació de Barcelona.

-Finalment, de cara a minimitzar l’impacte d’aquest nou escenari en la gestió compartida
entre els responsables de recursos humans de la Diputació de Barcelona i del Consorci,
l’IMEB es compromet a facilitar el traspàs d’informació i de coneixement al respecte als
nous responsables i a col·laborar en el procés d’assumpció de la gestió.

Que, en virtut dels antecedents exposats, les parts

ACORDEN

Primer.- Objecte.

En relació amb el conveni de col·laboració formalitzat en data de 19 de novembre de
2002 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, de canvi de titularitat
dels centres educatius de la primera i de transferència de funcions al segon, acceptar la
novació subjectiva del conveni per subrogació del Consorci d’Educació de Barcelona
respecte a l’Ajuntament de Barcelona, en desplegament de la Disposició Transitòria
d’aquell i en compliment de les determinacions de la Carta Municipal de Barcelona.

Segon.- Data d’efectes.

La subrogació produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2009 en totes les funcions i
activitats derivades del dit conveni.
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Tercer.- Actualització de la relació nominal de l’Annex 1 del conveni.

S’actualitza la relació nominal del personal funcionari de la Diputació de Barcelona que
actualment presta els seus serveis a les escoles i centres afectats pel conveni de
col·laboració de 19 de novembre de 2002, prevista en el Pacte Quart d’aquest i constant
com Annex número 1 adjunt al propi conveni, relació que passa a ser la següent:

ANNEX

Personal docent

Escola d’Arts del Treball
Cognoms i nom

Descripció

BORDONAU IBERN, ELISEU

Tèc. Sup. Educació

COLLADO BASCOMPTE, TERESA

Tèc. Sup. Educació

FORCADELL BERENGUER, M.JOSEP

Tèc. Sup. Educació

GRAU PASCUAL, EMILIO

Tèc. Sup. Educació

MALGA GARRIDO, JORDI

Tèc. Sup. Educació

PERALTA FANDOS, MARIA CARMEN

Tèc. Sup. Educació

ROVIRA PEREZ, THAIS

Tèc. Sup. Educació

SORRIBES RIUS, RAMON

Tèc. Sup. Educació

VALLMITJANA RICO, M.LUISA

Tèc. Sup. Educació

CEIP Els Pins
Cognoms i nom

Descripció

ALBADALEJO TORROBA, JORDI

Tèc. Mitjà Educació

DOMINGUEZ PASCUA, ROCIO

Tèc. Mitjà Educació

ESTEVE CASTELLO, EVA

Tèc. Mitjà Educació

GARCIA LEZCANO, M.BELEN

Tèc. Mitjà Educació

MASCARO CORELLA, REGINA

Tèc. Mitjà Educació

PUJOL MANYA, DIANA

Tèc. Mitjà Educació

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR

Tèc. Mitjà Educació

RUILOBA CASTILLA, M.CARMEN

Tèc. Mitjà Educació
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CEE La Ginesta
Cognoms i nom

Descripció

CORSELLAS GUILLAMON, M.ANTONIA

Tèc. Mitjà Educació

CREUS MARTI, NOEMI

Tèc. Mitjà Educació

CRUZ MASA, PLACIDA FIDELA

Tèc. Mitjà Educació

LAGUNA MORALES, ROSA MARIA

Tèc. Mitjà Educació

MARTINEZ CATALAN, MIREIA

Tèc. Mitjà Educació

NUALART CORMENZANA, MONTSERRAT

Tèc. Mitjà Educació

PINEDO GUILLERNA, JOSE ANTONIO

Tèc. Mitjà Educació

SOTOCA SOTOCA, ANGELES AURORA

Tèc. Mitjà Educació

VALCARCEL MAROTO, BENEDICTO

Tèc. Mitjà Educació

VALLE ORTEGA, JOSEFA

Tèc. Mitjà Educació

VIURA ORIOL, MARIA DEL MAR

Tèc. Sup. Educació

IES Mundet
Cognoms i nom

Descripció

ALCARAZ CASADEMUNT, JESUS

Tèc. Sup. Educació

BANUS CALZA, JOSE

Tèc. Sup. Educació

BARRA GOMEZ, ANGEL

Tèc. Sup. Educació

BOSCH COSTA, PERE

Tèc. Sup. Educació

CABALLE SOLER, MONTSERRAT

Tèc. Sup. Educació

CAMPO HARO, CATALINA

Tèc. Sup. Educació

CANO MARCOS, LUIS

Tèc. Sup. Educació

CAPDEVILA PUIG, ANTONIO

Tèc. Mitjà Educació

CARALTO RIPOLLES, JORDI

Tèc. Sup. Educació

CENTELLES ESCRIG, JUAN JOSE

Tèc. Mitjà Educació

CUESTA CRESPO, GERMAN

Tèc. Sup. Educació

DURAN MARCE, MARIA ISABEL

Tèc. Sup. Educació

ESPIN MONTALBO, CARMEN

Tèc. Sup. Educació

GALLET PUIGCORBE, ANA M.

Tèc. Sup. Educació

GARCES AZNAREZ, JULIAN

Tèc. Sup. Educació

GARCIA CALVO, CARLOS

Tèc. Mitjà Educació

GOMEZ CAMPILLO, M.CARMEN

Tèc. Sup. Educació
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GOMEZ CAMPILLO, NATIVIDAD

Tèc. Sup. Educació

GOÑI MARTINEZ, MIRIAM

Tèc. Sup. Educació

GUTIERREZ ARRANZ, LIDIA

Tèc. Sup. Educació

GUTIERREZ DIAZ, ISABEL

Tèc. Sup. Educació

JOVE MASSO, RAMON

Tèc. Sup. Educació

LASTERRA MARCO, JUAN DE DIOS

Tèc. Sup. Educació

LOPEZ NAJERA, FERNANDO

Tèc. Sup. Educació

MARCO SANZA, JUSTO DE

Tèc. Sup. Educació

MATEO COMELLAS, MARIUS

Tèc. Sup. Educació

MERCADER MAEZTU, M.DE LA MERCE

Tèc. Sup. Educació

MOLINA MUÑOZ, CATALINA

Tèc. Sup. Educació

MONAJ ORDAS, JAVIER

Tèc. Mitjà Educació

MORA PALACIN, JOSE

Tèc. Aux. Educació

MUR SASE, JOSE ANTONIO

Tèc. Sup. Educació

ORTEGA DE LA HERA, JESUS

Tèc. Sup. Educació

PALOMAR SANZ, MARIA MONTSERRAT

Tèc. Sup. Educació

PARRA CELAYA, MANUEL LUIS

Tèc. Sup. Educació

PEREZ PEREZ, ALFONSO

Tèc. Sup. Educació

PERIS HERNANDEZ, MARIA CARMEN

Tèc. Sup. Educació

PIQUE SERRA, ANTONIO

Tèc. Mitjà Educació

PONT NAVARRO, JOSEP ALBERT

Tèc. Mitjà Educació

REGLA LASIERRA, JOSE M.

Tèc. Mitjà Educació

ROMO DIEZ, M.JESUS

Tèc. Sup. Educació

SALVADOR VILLANUEVA, VICENTE

Tèc. Sup. Educació

SAMPEDRO PADIN, MANUEL

Tèc. Mitjà Educació

SAN ANDRES MALO, LUIS

Tèc. Sup. Educació

TAMAYO LARGO, ALEJANDRINO

Tèc. Aux. Educació

URIBE GARCIA, JESUS MANUEL

Tèc. Sup. Educació

VENTURA ROZAS, MARTA

Tèc. Sup. Educació

VILLALANTE SIRVENT, CARLOS

Tèc. Sup. Educació

VIÑAS BARCELO, ALBERTO

Tèc. Mitjà Educació

WILHELMI LIZAUR, DOLORES

Tèc. Sup. Educació

YUSTE MARTINEZ, M.ROSA

Tèc. Mitjà Educació

119

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Personal no docent

Personal àmbit Mundet
Cognoms i nom

Descripció

SANZ PERALTA, MARIANO

Subaltern
Tècnic Auxiliar

ANGEL DELGADO, ASCENSION

Educador

CARRASCO BALLESTER, CONCEPCION

Subaltern

CUEVAS GUERRA, MARCELINA

Operari Serveis

FILLAT PEIRA, M.PILAR

Operari Serveis
Tècnic Auxiliar

LIÑAN BORDAS, M.PAZ

Educador

LOPEZ BERTRAN, ESTHER

Operari Serveis
Tècnic Auxiliar

MARQUES VICENTE, CONSUELO

Educador
Tèc. Mitjà Sanitat -

MARTINEZ CASTILLO, M.MAGDALENA
PUIGDOMENECH VILA, VICENTE

Fisioterapeuta
Tèc. Aux. Gestió

PUYAL VIVES, MERCÈ

Subaltern

RIQUE BLASCO, M.CARMEN

Operari Serveis
Auxiliar

VELLIDO LECHA, M.PILAR

Administratiu

Personal àmbit Urgell
Cognoms i nom

Descripció

SEVILLANO VICENTE, ANGEL L.

Subaltern

I, en prova de conformitat, les parts signen per triplicat exemplar a un sol efecte la
present addenda a la data i lloc esmentats.”

Segon.- Prendre coneixement que la subrogació produirà efectes a partir de l’1 de
gener de 2009 en totes les funcions i activitats derivades del dit conveni.
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Tercer.- Declarar que la novació subjectiva per la subrogació esmentada no afecta el
règim substantiu dels pactes establerts al conveni de 19 de novembre de 2002.
Quart.- Aprovar l’actualització de la relació nominal del personal funcionari de la
Diputació de Barcelona que actualment presta els seus serveis a les escoles
afectades, assenyalada com Annex número 1 al conveni de 19 de novembre de 2002,
d’acord l’apartat tercer de l’addenda transcrita a l’acord primer.
Cinquè.- Facultar la Presidència delegada de l’Àrea d’Educació de la Diputació de
Barcelona per a la formalització de l’addenda aprovada.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci
d’Educació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.

Part no-resolutiva de la sessió: seguiment i control de la gestió corporativa

Donar compte al Ple, als efectes del seu coneixement, del Decret de la
Presidència de data 26 de gener de 2009, en relació als danys ocasionats amb
motiu del temporal de vent.
“Davant la situació provocada pels temporals de vent esdevinguts durant el mes de
gener de 2009, que han afectat greument a diversos municipis de la província de
Barcelona, i atesa la urgència de la situació actual, s’escau habilitar amb caràcter
extraordinari, dues línies diferenciades de suport als Ajuntaments de la província de
Barcelona afectats per aquesta situació:
1. Línia d’assistència tècnica i econòmica en el marc del Pla de Concertació
XBMQ 2008-2011 per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris en motiu del
temporal de vent consistent en:
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Una línia d’assistència econòmica per fer front a les despeses
extraordinàries ocasionades pel temporal de vent.



Una línia d’assistència tècnica per a la valoració dels danys causats pel
temporal de vent en equipaments i infraestructures de titularitat
municipal, a través dels corresponents serveis tècnics de la Diputació.

2. Línia de crèdit extraordinària i urgent per a la rehabilitació de les instal·lacions
municipals danyades pel temporal de vent esdevingut durant el mes de gener
de 2009, a través de la Caixa de Crèdit de Cooperació.
Atès que la Refosa número 1/2009 atribueix a la Presidència de la Diputació l’exercici,
per raons d’urgència, de les competències del Ple i les de la Junta de Govern, donantne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent sessió que
celebri.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la creació del Programa complementari “Assistència amb motiu del
temporal de vent”, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, per tal de fer front a les despeses amb motiu del temporal de vent
esdevingut durant el mes de gener de 2009, i en concret:


Atorgar ajuts econòmics per a despeses extraordinàries amb motiu del
temporal de vent



Prestar l’assistència tècnica necessària per la valoració dels danys
causats pel temporal de vent en equipaments i infrastructures de
titularitat municipal, a través dels corresponents serveis tècnics de la
Diputació.

Segon.- Aprovar la regulació el Programa complementari “Assistència amb motiu del
temporal de vent”, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
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“1r.-Objecte:
El Programa complementari “Assistència amb motiu del temporal de vent” té per objecte donar
suport als Ajuntament afectats pel temporal de vent esdevingut durant el mes de gener de
2009, a través de:


L’atorgament d’ajuts per despeses extraordinàries amb motiu del temporal de
vent.



L’assistència tècnica necessària per a la valoració dels danys causats pel
temporal de vent en equipaments i infraestructures de titularitat municipal, a
través dels corresponents serveis tècnics de la Diputació.

2a. Destinataris:
Són destinataris els Ajuntaments de la província de Barcelona.

3a. Despeses subvencionables:
Els ajuts van destinats a sufragar:


Despeses de material tal com estris i roba.



Despeses d’avituallament de les persones, efectius i voluntaris.



Despeses d’honoraris tècnics per a la valoració dels danys soferts.



Despeses extraordinàries de neteja i condicionament de carrers i vies de
comunicació.



Despeses de combustible i lloguer de maquinària.



Altres despeses similars.

4a. Sol·licituds:
Els Ajuntaments podran demanar aquests ajuts mitjançant una sol·licitud i una justificació
d’ajuts. La informació bàsica necessària és:


Sol·licitud del/la alcalde/essa, amb indicació de la quantia de l’ajut.



Relació de factures de les despeses ocasionades pel temporal de vent degudament
aprovades per l’òrgan competent de l’entitat local i certificada pel secretari/ària de la
corporació. Les factures hauran d’estar datades durant la vigència de la fase d'alerta
del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per forts vents.
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És imprescindible a efectes legals la presentació de la sol·licitud en suport paper al Registre
General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya 126, de dilluns a dissabte, de 9.30 a
14:00 o c/Comte d’Urgell 187, edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9,.30 a 14,00 h).
Per agilitar els tràmits, la sol·licitud pot avançar-se per correu electrònic (xbmq@diba.cat) o per fax
(934022115).

5a.- Termini per a la presentació de sol·licituds:
El termini màxim de presentació serà de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data
de la publicació del decret al BOPB.

6a.-Gestió:
La gestió d’aquests ajuts per despeses extraordinàries correspon al Servei de Govern Local.

7a.- Acceptació:
S’entendrà acceptada la concessió de l’ajut per part dels ens beneficiaris si en el termini d’un
mes, comptat a partir de la data de la notificació, no han manifestat expressament la renúncia,
sens perjudici que, en el cas de convenis específics, sigui necessari procedir a la seva
signatura per a la plena efectivitat de l’ajut.

8a.- Compensació de deutes:
L’acceptació dels ajuts pels beneficiaris implicarà necessàriament l’acceptació de la
compensació de deutes existents, a favor de la Diputació, en el moment en què hagi de fer-se
efectiu el pagament dels ajuts concedits.

9a Declaració d’urgència:
Les contractacions per part de la Diputació que es derivin d’aquest Decret tindran la
consideració d’urgent als efectes previstos en l’article 96 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.”

Tercer.- Aprovar la Línia de crèdit extraordinària i urgent per a la rehabilitació de les
instal·lacions municipals danyades pel temporal de vent esdevingut durant el mes de
gener de 2009, a gestionar pel Servei de Programació a través de la Caixa de Crèdit
de Cooperació.
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Quart.- Facultar les Àrees de la Diputació per a prestar l’assistència tècnica
necessària per a la valoració dels danys causats pel temporal de vent en equipaments
i infraestructures de titularitat municipal, a través dels corresponents serveis tècnics.
Cinquè.- Reservar a aquesta Presidència la facultat d’ampliar l’abast de l’assistència
si, un cop valorats els efectes del temporal de vent, s’estima necessari articular noves
mesures o instruments.
Sisè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació del
Programa complementari i la Línia de crèdit extraordinària i urgent.
Setè.- Comunicar aquest acord als municipis de la província i posar a la seva
disposició tota la documentació per formalitzar les corresponents sol·licituds a
www.diba.cat/xbmq
Vuitè.- Elevar a la Junta de Govern per a la seva ratificació.
Novè.- Donar compte al Ple de la Diputació en la propera sessió que es celebri.”
I el Ple en restà assabentat.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 12 hores i 10 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President
Antoni Fogué Moya

La Secretària General
Petra Mahillo García
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