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ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2009
A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de febrer de 2009, a les 12 hores, 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 segon, Màrius García Andrade, del vice-president tercer, Jaume Vives
Sobrino, 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, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. Angeles Esteller Ruedas,
Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier
Florensa Cantons, Arnau Funes Romero, Xavier García Albiol, Joan Carles García
Cañizares, Carme García Suárez, Carme García Lores, Montserrat Gatell Pérez,
Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez
Bonancia, Jordi Labòria Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas,
Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo, Immaculada Moraleda Pérez, Manel
Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras Manzano, Joan Puigdollers
Fargas, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández,
Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz Sanz, Joan Sau Pagés, Jordi
Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné Ventura.
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.
Hi assistí el director de serveis de secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer, Josep Abella Albiñana.
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Va excusar la seva assistència el diputat Jaume Ciurana Llevadot.
El Sr. President començà la sessió donant la benvinguda al Sr. Jose Luis MartínezAlonso Camps, Director de Serveis de Secretaria.
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, i 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 del dia 29 de
gener de 2009.
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 29 de gener de 2009, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

SECRETARIA GENERAL
1.- Dictamen de data 19 de febrer de 2009 que proposa autoritzar la terminació
convencional i aprovar la minuta de conveni on s’acorda indemnitzar amb la
quantitat de set-cents onze euros amb catorze cèntims (711,14) € el senyor
Antonio Milla Expósito en relació amb la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys soferts en el seu vehicle com a conseqüència
de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5122 a causa de
l’existència d’un sot a la calçada.
Vist que en data 2 d’abril de 2007, el senyor Antonio Milla Expósito, va interposar un
recurs contenciós administratiu contra la Diputació de Barcelona, per la desestimació
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per silenci administratiu de la reclamació en concepte dels danys soferts en accident
de trànsit el dia 28 de gener de 2006, quan circulava amb el seu vehicle matrícula B9086-VT per la carretera BV-5122 al punt quilomètric 2, a causa de l’existència d’un
sot.
Atès que durant la tramitació dels autos, s’ha constatat que la representació del senyor
Milla, havia presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial el dia 10 de juliol
de 2006, davant la Delegació del Govern, qui la va trametre a l’Organisme Autònom de
Gestió Tributària, no obstant el qual, aquesta no ha arribat a tenir entrada als Serveis
de la Diputació, competents per resoldre-la, desconeixent aquests la reclamació fins a
la presentació del recurs davant el Jutjat.
Atès que als efectes oportuns, durant la tramitació del recurs, s’ha sol·licitat informe al
Servei de Vies Locals, que el va emetre indicant que sí consta al Servei l’existència
d’un sot en la data i punt quilomètric al què es refereix la reclamació i que havia estat
reparat en el seu dia, el qual, unit al contingut de l’informe emès pels Mossos
d’Esquadra, és indicatiu de que es dóna en aquest cas una relació de causalitat entre
el servei públic de conservació de carreteres i determinats danys que presentava el
vehicle del senyor Milla, pel qual, es considera favorable als interessos de la
Corporació, acceptar la terminació convencional del procediment. No obstant, els
danys relacionats al full d’informació d’accidents redactat pels Mossos d’Esquadra, no
coincideixen amb els relacionats a la factura aportada pel senyor Milla, que comprèn i
suma altres materials que van ser substituïts al seu vehicle, factor que comporta una
modulació en l’import a indemnitzar per l’Administració, raó per la qual, no havent
quedat acreditat, que s’hagin produït tots els danys que es relacionen en la factura
aportada pel senyor Milla, s’acorda fixar de mutu acord, la quantitat a indemnitzar per
l’Administració en l’import de 711,14 Euros (set-cents onze Euros amb catorze
cèntims), que representa el 50% dels 1.422,25 Euros reclamats pel senyor Milla.
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Vist el que disposen l’art. 106.2 i 149, apartat I, regla 18ª de la Constitució espanyola;
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, arts. 139 a 146; el Reglament dels procediments
de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel
Decret 429/1993, de 26 de març, regulador del procediment administratiu en aquesta
matèria; l’art. 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
la reiterada i nombrosa jurisprudència, segons la qual, perquè es pugui afirmar la
responsabilitat patrimonial de l’Administració i el corresponent dret dels particulars a
ser indemnitzats, cal que concorrin els següents requisits: a) la producció d’una lesió
en els seus béns o drets (la realitat del fet lesiu); b) que el dany sigui efectiu,
individualitzat en relació a una persona o grup de persones, i avaluable
econòmicament; c) que el dany hagi estat a conseqüència del funcionament dels
serveis públics, en una relació de causa a efecte, sense intervenció estranya que
pugui influir en el nexe (nexe causal o relació de causalitat), i d) que no hagi intervingut
força major. El que es dóna en el present cas, havent quedat acreditada la relació de
causalitat entre el servei públic de conservació de les carreteres que presta la
Diputació de Barcelona i alguns dels danys que presenta el vehicle del senyor Milla.
Vist així mateix el que preveu l’art. 42.1 tercer i 88 de la LRJPAC; l’art. 8 del
Reglament que regula els procediments de les administracions públiques en matèria
de responsabilitat patrimonial, aprovat pel RD 429/1993, es considera favorable als
interessos de la Corporació acceptar la terminació convencional del procediment de
responsabilitat patrimonial i, de conformitat amb el que disposa l’art. 77.1 in fine, de la
LJCA procedeix autoritzar la Lletrada de l’Assessoria Jurídica d’aquesta Corporació
compareguda en els Autos núm. 184/2007 que se segueixen al Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 per portar a efecte la corresponent transacció, servint la present
resolució de document acreditatiu que complementa, a aquests efectes, el Poder
Especial que li va estar atorgat, en escriptura de 18 d’octubre de 2006 davant el Notari
de l’Iltre. Col.legi de Catalunya, Sr. Juan José López Burniol, protocol núm. 4468.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, amb l’informe
favorable de la Secretaria i de la Intervenció, aquesta presidència, previ l’informe
favorable de la Junta de Govern, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Autoritzar la terminació convencional de la reclamació de responsabilitat
patrimonial efectuada pel senyor Antonio Milla Expósito davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona, com a conseqüència dels danys soferts pel seu
vehicle matrícula B-9086-VT, quan circulava per la carretera BV-5122 al punt
quilomètric 2, a causa de l’existència d’un sot, i abonar al reclamant la quantitat de
711,14

Euros

(set-cents

onze

Euros

amb

catorze

cèntims)

en

concepte

d’indemnització, el que representa el 50% dels 1.422,25 Euros reclamats en total amb
renúncia expressa del senyor Milla a fer qualsevol altra reclamació per aquest
concepte.
Segon. Aprovar la corresponent minuta de conveni que es transcriu a continuació:

“CONVENI

D’una banda, la Diputació de Barcelona, representada per l’Il·lma. senyora Anna
Hernández Bonancia Presidenta delegada de l’Àrea d’Infrastructures, Urbanisme i
Habitatge, facultada expressament per aquest acte per decret de la Presidència de
data .................., i assistida pel secretari delegat, senyor .............................

De l’altra, el senyor Antonio Milla Expósito, amb DNI 35031135-L, amb domicili al
carrer Can Boira, núm. 13, de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), que actua en
nom propi.
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MANIFESTEN

Que en data 2 d’abril de 2007, el senyor Antonio Milla Expósito, va interposar un
recurs contenciós administratiu front la Diputació de Barcelona, en concepte dels
danys soferts en accident de trànsit el dia 28 de gener de 2006, quan circulava amb
el seu vehicle matrícula B-9086-VT per la carretera BV-5122 al punt quilomètric 2, a
causa de l’existència d’un sot.

Que durant la tramitació dels autos, s’ha constatat que la representació del senyor
Milla, havia presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial el dia 10 de juliol
de 2006, davant la Delegació del Govern, qui la va trametre a l’Organisme Autònom
de Gestió Tributària, no obstant el qual, no ha arribat a tenir entrada als Serveis de
la Diputació, competents per resoldre-la.

Que durant la tramitació del recurs, s’ha sol·licitat informe al Servei de Vies Locals,
que el va emetre indicant que sí consta al Servei l’existència d’un sot en la data i
punt quilomètric al què es refereix la reclamació i que havia estat reparat en el seu
dia, el qual, unit al contingut de l’informe emès pels Mossos d’Esquadra, és indicatiu
de que es óona en aquest cas una relació de causalitat entre el servei públic de
conservació de carreteres i determinats danys que presentava el vehicle del senyor
Milla. No obstant, els danys relacionats al full d’informació d’accidents redactat pels
Mossos d’Esquadra, no coincideixen amb els relacionats a la factura aportada pel
senyor Milla, que comprèn i suma altres materials que van ser substituïts al seu
vehicle,

factor que comporta una modulació en l’import a indemnitzar per

l’Administració.

Que per la raó indicada, en no haver quedat acreditat, que s’hagin produït tots els
danys que es relacionen en la factura aportada pel senyor Milla, s’acorda fixar de
mutu acord, la quantitat a indemnitzar per l’Administració en l’import de 711,14
Euros (set-cents onze Euros amb catorze cèntims), que representa el 50% dels
1.422,25 Euros reclamats pel senyor Milla.
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Que de conformitat amb l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
de l’article 8 del Reglament aprovat pel RD 429/1993, que regula els procediments
de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, les parts
acorden finalitzar de manera convencional aquest procediment.

En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents

PACTES

Primer. La Diputació de Barcelona abona al senyor Antonio Milla Expósito en
concepte d’indemnització pels danys i perjudicis soferts en l’accident que va sofrir el
dia 28 de gener de 2006, quan circulava amb el seu vehicle a l’altura del punt
quilomètric 2 de la carretera BV-5122, a causa de l’existència d’un sot, la quantitat
de 711,14 Euros (set-cents onze Euros amb catorze cèntims), que representa el
50% dels 1.422,25 Euros reclamats en total pel senyor Milla.

Segon. El pagament de la indemnització es realitza en aquest acte mitjançant el
lliurament d’un xec de ............. data el dia ... de .............. de ................ amb número
de sèrie .................. per import de l’import a indemnitzar en 711,14 Euros (set cents
onze Euros amb catorze cèntims), servint aquest document com a carta de
pagament.

Tercer. Amb la signatura d’aquest conveni el senyor Antonio Milla Expósito desisteix
del Procediment Abreujat núm. 184/2007, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona i demana el seu arxiu sense que
això mereixi la imposició de costes a cap de les parts, que assumiran les causades
pel seu compte i es compromet a res més reclamar per aquest concepte.

I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per triplicat
exemplar, en el lloc i la data que s’assenyalen.”
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Tercer. L’esmentada quantitat la farà efectiva Gerència de Serveis d’Infrastructures
Viàries i Mobilitat mitjançant xec nominatiu, amb càrrec a la partida número
G/31100/511B0/22610 del pressupost vigent de la Diputació de Barcelona.
Quart. Facultar l’Il·lma. senyora Anna Hernández Bonancia, Presidenta Delegada de
l’Àrea d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge, per actuar en nom i representació de la
Diputació en totes aquelles gestions necessàries per a la signatura de l’esmentat
conveni i de qualsevol acte que pugui derivar-se’n.
Cinquè. Autoritzar la Lletrada de l’Assessoria Jurídica d’aquesta Corporació, senyora
Gabriela Chamizo Gómez, compareguda en els Autos núm. 184/2007 que se
segueixen al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 per portar a efecte la
corresponent transacció, servint la present resolució del document acreditatiu que
complementa, a aquests efectes, el Poder Especial que li va estar atorgat, en
escriptura de 18 d’octubre de 2006 davant el Notari de l’Iltre. Col·legi de Catalunya,
senyor Juan José López Burniol, protocol núm. 4468.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.

2.- Dictamen de data 19 de febrer de 2009 que proposa acceptar la renúncia com
a Conseller de l’Assemblea General de la Caixa de Catalunya, dels Ims. Sr. Josep
Mayoral Antigas i Pere Prat Box, i designar dos nous representants.
“La Diputació de Barcelona en tant que Corporació Fundadora de l’entitat Caixa de
Catalunya està representada en els seus òrgans de Govern amb 55 vocalies.
De les persones designades per a representar la corporació, dues han presentat la
renúncia al càrrec de Conseller, circumstància aquesta que suposa el seu cessament,
d’acord amb l’art. 28.1.2 dels propis Estatuts, en consonància amb l’art. 21.1.b) de la
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1/2008 que aprova el text refós de la Llei de Caixes d’Estalvi de Catalunya, i la
necessitat de designar dos nous representants que els substitueixin.
Els dos membres de l’Assemblea General que han presentat per escrit la seva
renúncia al càrrec, són el Diputat Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas i l’Alcalde de
Manlleu, Sr. Pere Prat Boix.
Per poder ser membre de l’Assemblea General, cal que els designats no estiguin
afectats per qualsevol de les causes d’incompatibilitat previstes a la Llei de Caixes
d’Estalvi de Catalunya (art. 19 del Text refós aprovat pel DL 1/2008, d’11 de març), al
Decret que regula la composició i funcionament dels òrgans de govern de les caixes
d’estalvi de Catalunya (art. 51 Decret 164/2008 de 26 d’agost); i als propis Estatuts de
l’entitat (art. 26 dels Estatuts de la Caixa de Catalunya).
Igualment, caldrà que els representants compleixin tots els requisits previstos tant a
l’art. 18 del text refós de la llei de Caixes d’estalvi catalanes, com a l’art. 11 del Decret
164/2008, i a l’art. 25 dels Estatuts de l’entitat.
D’acord amb les previsions de l’art. 8 del Decret 164/2008, en relació amb el 20 de la
Llei de Caixes d’Estalvi catalanes, i el previst a l’art. 24 dels Estatuts de l’entitat Caixa
de Catalunya, la designació dels representants de les Corporacions locals correspon al
seu Ple
Per tot l’exposat, aquesta Presidència, previ informe de la Junta de Govern, proposa al
Ple l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de conseller de la Caixa de Catalunya de l’Il·lm.
Sr. Josep Mayoral Antigas, pel qual va ser designat en representació d’aquesta
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corporació, i designar en substitució seva i pel mateix càrrec, representant aquesta
Corporació en l’Assemblea General de l’entitat CAIXA DE CATALUNYA, en qualitat de
Conseller, al Sr. JOSEP ORIVE VÉLEZ, d’acord amb la previsió de l’art. 24.1.2 dels
estatuts de l’entitat, i declarar que:
1) El Sr. Josep Orive Vélez reuneix tots i cadascun dels requisits previstos a l’art. 18
del text refós de la llei de Caixes d’estalvi catalanes, a l’art. 11 del Decret
164/2008, i a l’art. 25 dels Estatuts de l’entitat.
2) El Sr. Sr. Josep Orive Vélez ha formulat declaració de no estar afectat per cap de
les causes d’incompatibilitat previstes a la Llei de Caixes d’Estalvi de Catalunya
(art. 19 del Text refós aprovat pel DL 1/2008, d’11 de març), al Decret que regula la
composició i funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvi de
Catalunya (art. 51 Decret 164/2008 de 26 d’agost); i als propis Estatuts de l’entitat
(art. 26 dels Estatuts de la Caixa de Catalunya).
Segon.- Acceptar la renúncia al càrrec de conseller de la Caixa de Catalunya del Sr.
Pere Prat Boix, pel qual va ser designat en representació d’aquesta corporació, i
designar en substitució seva i pel mateix càrrec, representant aquesta Corporació en
l’Assemblea General de l’entitat CAIXA DE CATALUNYA, en qualitat de Conseller, al
Sr. MARTÍ PUJOL CASALS, d’acord amb la previsió de l’art. 24.1.2 dels estatuts de
l’entitat, i declarar que:
1) El Sr. Martí Pujol Casals reuneix tots i cadascun dels requisits previstos a l’art. 18
del text refós de la llei de Caixes d’estalvi catalanes, a l’art. 11 del Decret
164/2008, i a l’art. 25 dels Estatuts de l’entitat.
2) El Sr. Martí Pujol Casals ha formulat declaració de no estar afectat per cap de les
causes d’incompatibilitat previstes a la Llei de Caixes d’Estalvi de Catalunya (art.
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19 del Text refós aprovat pel DL 1/2008, d’11 de març), al Decret que regula la
composició i funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvi de
Catalunya (art. 51 Decret 164/2008 de 26 d’agost); i als propis Estatuts de l’entitat
(art. 26 dels Estatuts de la Caixa de Catalunya).
Tercer.- Notificar el present acord a la Caixa de Catalunya i als membres designats,
per al seu coneixement i efectes oportuns, així com als membres que han renunciat.”

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
SERVEI DE GOVERN LOCAL

3.- Donar compte del Decret de Presidència de data 11 de febrer de 2009, que
resol rectificar errors materials detectats en el Decret de Presidència de data 26
de gener de 2009, d’aprovació de línies de suport als Ajuntaments afectats pel
temporal de vent esdevingut durant el mes de gener de 2009.
“Davant la situació provocada pel temporal de vent esdevingut durant el mes de gener
de 2009, per Decret de la Presidència d’aquesta Corporació, de data 26 de gener de
2009, es va 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.
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.
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Aquest Decret va ser publicat al BOPB núm. 25, en data 29-01-09.
Atès que en l’esmentat Decret s’han detectat diversos aspectes a esmenar en el que
afecta a la regulació del Programa complementari “Assistència amb motiu del temporal
de vent” pel que fa a les clàusules “1a.Objecte”; “2a.Destinataris” , “3a.Despeses
subvencionables” i “4a.“Sol·licituds”.
Atès que l’article 105.2 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú preveu que les
Administracions Públiques puguin rectificar els errors materials existents en els seus
actes.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ
Primer.- RECTIFICAR l’error material detectat a l’apartat primer del Decret de la
presidència de data 26 de gener de 2009 d’Aprovació de línies de suport als
Ajuntaments afectats pel temporal de vent del mes de gener de 2009 en el sentit
següent

On diu:
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:
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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.

Ha de dir:

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 i/o en equipaments i infraestructures el manteniment
de les quals sigui de competència municipal, a través dels
corresponents serveis tècnics de la Diputació.

Segon.- RECTIFICAR els errors materials detectats a l’apartat segon de l’esmentat
Decret en el que es regula el Programa complementari “Assistència amb motiu del
temporal de vent”, en el clausulat “1a.Objecte”; “2a.Destinataris”; “3a. Despeses
subvencionables” i “4a.Sol·licituds”; en el sentit següent
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a) Rectificació de l’apartat segon, clàusula “1a.Objecte”:

On diu:
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.

Ha de dir:
El Programa complementari “Assistència amb motiu del temporal de vent” té
per objecte donar suport als Ajuntaments 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 i/o en equipaments i infraestructures el
manteniment de les quals sigui de competència municipal, a
través dels corresponents serveis tècnics de la Diputació.

14

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

b) Rectificació de l’apartat segon, clàusula “2a. Destinataris”:

On diu:
Són destinataris els Ajuntaments de la província de Barcelona.

Ha de dir:

Són destinataris els Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades de la
província de Barcelona.

c) Rectificació de l’apartat segon, clàusula “3a. Despeses subvencionables”:

On diu:
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.

Ha de dir:
Els ajuts van destinats a sufragar les despeses extraordinàries efectuades per
tal de restituir la funcionalitat bàsica d’espais públics i serveis municipals, a
través de la següent tipologia de despesa corrent:


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



Despeses de combustible i lloguer de maquinària.



Altra despesa corrent similar.

d) Rectificació de l’apartat segon, clàusula “4a. Sol·licituds”:

On diu:
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.

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).

Ha de dir:

Els Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades 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.
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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, d’acord model facilitat a l’efecte per la
Diputació de Barcelona disponible a www.diba.cat/temporalsvent/

Les factures hauran d’estar datades a partir de la vigència de la fase d'alerta
del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per forts vents (23-01-09).

És imprescindible a efectes legals la presentació de la sol·licitud en suport paper al
Registre de Factures i Documents Justificatius de Despesa de la Diputació (Edifici de
Can Serra, Rambla Catalunya, 126, 8a planta). Per agilitar els tràmits, la sol·licitud pot
avançar-se per correu electrònic (xbmq@diba.cat) o per fax (934022115).

d) Rectificació de l’apartat segon, clàusula “6a. Gestió”:

On diu:
La gestió d’aquests ajuts per despeses extraordinàries correspon al Servei de
Govern Local.

Ha de dir:
La gestió d’aquests ajuts per despeses extraordinàries correspon al Servei de
Govern Local. Els ajuts de suport econòmic derivats de la clàusula tercera del
paràgraf segon del present Decret es resoldran, d’acord el volum de sol·licituds
i la disponibilitat pressupostària de la Diputació”.
Tercer.- Establir que la resta de disposicions contingudes a la resolució de referència
de l’esmentat Decret es mantenen sense cap variació, inclosa la relativa al termini
màxim de presentació de sol·licituds, fixat en 30 dies naturals a comptar des de
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l’endemà de la publicació del decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Per
tant, el termini màxim de publicació és el 28/2/2009.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació
d’aquestes rectificacions, junt amb la reproducció íntegra del contingut definitiu del
present Decret.
Cinquè.- Elevar a la Junta de Govern per a la seva ratificació.
Sisè.- Donar compte al Ple de la Diputació en la propera sessió que es celebri.”
I el Ple en restà assabentat
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
4.- Dictamen de data 9 de febrer de 2009 que proposa aprovar la modificació de
la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme
Autònom Institut del Teatre per al curs acadèmic 2009-2010.
“Vist el dictamen aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme autònom Institut del
Teatre, en virtut del qual es sotmet al Ple d’aquesta Diputació la modificació de la tarifa
annexa a l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’organisme esmentat, en allò
que afecta a l’apartat “Serveis i activitats”, epígraf I “Serveis administratius”, epígraf II
“Ensenyaments reglats” i a l’epígraf III “Assegurances escolars” corresponents al curs
acadèmic 2009-2010.
Atès que el dictamen de la gerència posa de manifest:
-

que la variació de l´index de preus al consum (IPC) de l’any 2008 es situa en
un 1,4%, segons dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística).
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-

que la gerència de l’Institut ha revisat i presentat les memòries econòmiques
amb la proposta d’imports nous.

-

que d’acord amb les memòries de l’Organisme esmentat, es necessària
l’actualització de la tarifa.

Vista la memòria econòmica-financera formulada de conformitat amb allò que preveu
l’art. 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 20 de la Llei 8/1989 de Taxes i
Preus Públics.
Vistos els arts. 20.1 i 132.1 del TRHL, els quals faculten a les Diputacions provincials
per a l’establiment i exigència de taxes per a la prestació de serveis o la realització
d’activitats de la seva competència i per a la utilització privativa o l’aprofitament
especial de béns del domini públic provincial.
Vistos l’art. 111 de la Llei 7/1985 i els articles 15 a 19 del TRHL, relatius al
procediment a seguir per a l’aprovació de les Ordenances fiscals.
Vist l’informe emès per l’Interventor delegat sobre la proposta de canvi dels imports de
les Taxes de l’Organisme autònom Institut del Teatre.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, en ús de les atribucions que té conferides de la Presidència, eleva al Ple,
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea de Coordinació i
Govern Local, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’art. 20 i 132.1 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 a 19 del

19

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal Taxes de l’Organisme autònom
Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2009-2010, en allò que afecta a l’apartat
“Serveis i activitats”, epígraf I “Serveis administratius”, epígraf II “Ensenyaments
reglats” i a l’epígraf III “Assegurances escolars”, en la forma que resulta de l’annex.
Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent, així
com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des del
següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop finalitzat
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de
les modificacions introduïdes a l’Ordenança, les qual entraran en vigor l’endemà de la
publicació al citat Butlletí.
Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article
2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances, i l’article
65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, l’acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança.”
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
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dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 46 vots
a favor i 4 abstencions

5.- Dictamen de data 12 de febrer de 2009 que proposa donar compte de
l’informe de la Intervenció General corresponent a la fiscalització plena del 2n
semestre de 2008.
“Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el resultat de la fiscalització plena
corresponent a operacions de despeses efectuades durant el segon semestre de
2008, obtingudes per mostres aleatòries.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2008.
En compliment de la normativa esmentada, s’han extret mostres representatives, de
despeses, així com d’operacions de bestreta de caixa fixa, de nòmines del personal
actiu i d’ingressos.
Considerant que, d’acord amb allò que preveu l’art. 219.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i la base 72 de les d’execució del pressupost per a l’exercici 2008, procedeix
trametre al Ple, l’informe de la Intervenció en el que consten les conclusions deduïdes
de la fiscalització realitzada.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de
l’Àrea de Hisenda i Recursos Interns l’adopció del següent
ACORD
Donar-se per assabentat de l’informe emès per la Intervenció General corresponent, a
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la fiscalització plena realitzada sobre les mostres extretes de les operacions
comptables de despeses, de bestreta de caixa fixa, de nòmines del personal actiu i
d’ingressos, referit al segon semestre de l’any 2008.
I el Ple en restà assabentat

Direcció dels Serveis de Recursos Humans

6.- Dictamen de data 4 de febrer de 2009 que proposa aprovar l’actualització de
la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’organisme autònom Institut del
Teatre amb efectes 1 de març de 2009.
“El Ple de data 20 de novembre de 2008, va aprovar els pressupostos generals de
la Corporació per a l’any 2009 en els quals s'integren els respectius pressupostos
dels organismes públics que en depenen, de conformitat amb el règim d'atribucions
previst a l'article 44.2.apartat c) del vigent Reglament Orgànic de la Diputació. La
relació de llocs de treball i la plantilla són documents que formen part del
pressupost.
Donat que amb posterioritat a la seva aprovació inicial, la plantilla i la relació s’han
d’anar adequant per tal d’ajustar-les a les necessitats de l’organització i donar
resposta als serveis que s’hi presten.
Atès en aquest sentit, el que disposa l’article 27, apartat 1, i l’article 32, del Decret
214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en possibilitar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de
treball amb posterioritat a l’aprovació dels pressupostos.
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Vist que la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, ha aprovat,
entre d’altres, en sessió de data 3 de febrer d’enguany, l’acord de proposar al ple de
la Diputació l’actualització de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut, en
els termes que literalment es transcriuen:
Núm. expedient

Codi XBMQ

Promotor

Institut del Teatre

Tipus expedient

800- RECURSOS HUMANS
Proposta de modificació parcial de plantilla i de la Relació de Llocs de

Objecte

Treball de l’Institut del Teatre. Efectes 1 de març de 2009

Destinataris

NIF/DNI

Núm. op. comptable

Import total

Altres serveis

Direcció de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona

Ref. Interna

MJF

Acte de referència

A IT 6/2009

I. Antecedents

L’Institut del Teatre davant la necessitat d’adequar les tipologies horàries a les
necessitats dels serveis d’adscripció d’alguns llocs de treball i per tal de donar
resposta a la seva càrrega de treball, considera convenient modificar la Relació de
Llocs de Treball de l’Institut del Teatre en el sentit següent:
 Modificar la tipologia de jornada horària del lloc de Coordinador/a, adscrit a la
P080100 Coordinació Acadèmica, codi lloc retributiu A.25.A301, actualment amb
tipologia horària MFC (Matí Flexible Condicionada), en el sentit d’assignar-li la
dedicació setmanal TC (Plena Dedicació).
 Modificar la tipologia de jornada horària d’un lloc de treball d’Auxiliar de suport a la
gestió, adscrit a P080101 IT Dansa, codi retributiu D.12.AG01, actualment amb
tipologia horària MFO (Matí Flexible Ordinaria), en el sentit d’assignar-li la dedicació
setmanal OMO (Ordinari Matí Ordinària).
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 Modificar la tipologia de jornada horària d’un lloc de treball de Tècnic Superior
Gestió Cultural, adscrit a P08A002 Grup de Producció, codi retributiu A.20.TG02,
actualment amb tipologia horària MFO (Matí Flexible Ordinària), en el sentit
d’assignar-li la dedicació setmanal OMO (Ordinari Matí Ordinària).

Amb l’objectiu de realitzar una eficient adequació de les denominacions dels llocs de
treball adscrits a les Escoles de l’Institut del Teatre, es creu necessari, per una banda,
amortitzar el lloc de “Director” dotat d’un efectiu i el lloc de “Coordinador” dotat de 5
efectius, adscrits a l’Escola Superior de les Arts de l’Espectacle i per l’altra,
incrementar la dotació en 5 efectius del lloc “Personal Docent de caràcter general”
amb el codi retributiu A.20.EE02 i crear un lloc de “Personal Docent de caràcter
general”, amb el codi retributiu C.15.EE01, tots adscrits a l’Escola Superior de
Tècniques de les Arts de l’Espectacle (P080301), i amb una tipologia horària de HEO
(Horari Especial Ordinària).

Tanmateix, en ares de potenciar el treball en equip i facilitar la participació en les
reunions d’Unitat d’aquell personal adscrit al Centre de Documentació i Museu de les
Arts Escèniques de l’Institut del Teatre, es considera adient modificar l’adscripció del
lloc de “Tècnic Auxiliar biblioteconomia i documentació” adscrit actualment a la Unitat
de Serveis Digitals i adscriure’l a la Unitat de Serveis Bàsics.

Actualment, la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre ha iniciat
un projecte d’anàlisi de les funcions i adscripcions dels llocs integrats dins la seva
estructura organitzativa.

L’esmentat estudi afecta, entre d’altres, a les funcions encomanades a la Unitat
d’Informàtica i Audiovisuals, en resposta a la demanda realitzada per part dels usuaris
a la vista de l’implantació de les noves tecnologies en l’àmbit informàtic i telemàtic.

Aquest projecte ha de comportar una millora substancial en els serveis prestats per
l’Institut del Teatre en matèria informàtica i telemàtica, concretament en el
desenvolupament de la comunicació interna i externa, gestió de matrícules
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acadèmiques, implantació de nous programaris, resolució d’incidències tècniques i,
en general, la detecció, l'anàlisi i la satisfacció de les necessitats informàtiques i
telemàtiques dels usuaris de l'Institut.

En aquest sentit, es considera necessari crear una plaça de “Tècnic Superior
Informàtica”, de l’Escala Administració Especials, subescala de serveis especials,
classe comeses especials, de grup A, subgrup A1, personal funcionari, adscrita a la
Unitat d’Informàtica i Audiovisuals, amb un perfil determinat. Concretament a aquesta
nova figura se li demana els requisits següents: capacitat per a la planificació, disseny
i implementació de projectes informàtics; formació en l’àmbit de les noves tecnologies;
experiència

professional

en la

resolució

de

incidències; coneixements

de les

aplicacions informàtiques i nova maquinària existent al mercat; experiència en
l’interlocució amb empreses i en recursos organitzatius orientats a la millora del servei
informàtic en general prestats per l’Organisme; i participació en fòrums relacionats
amb les noves tecnologies.

Dins la mateixa línia d’anàlisi, la Secció de Recursos i Serveis Tècnics proposa
l’adequació de l’adscripció del lloc “Tècnic Auxiliar Audiovisuals”, (C.14.AT01) amb els
dos efectius, en el sentit d’adscriure’l a la Unitat d’informàtica i Audiovisuals per tal de
donar resposta a l’estructura organitzativa de la Secció, i la modificació de l’adscripció
del lloc de treball d’Auxiliar de suport a la gestió (D.12.AG01), un efectiu, actualment
adscrit a la Unitat de Manteniment i Serveis Generals, i adscriure’l directament a la
Secció de Recursos i Serveis Tècnics.

Per tal de concretar l’especialitat del lloc “Encarregat”, adscrit a la Unitat de
Manteniment i Serveis Generals, es proposa modificar la denominació en el sentit
d’assignar-li la denominació “Encarregat d’Instal·lacions”.A conseqüència d’aquest fet,
es proposa modificar la denominació en la corresponent fitxa descriptiva.

D’altra banda, i vistes les incidències de plantilla sobrevingudes en aquest període i
amb l’objectiu de la seva adequació, cal amortitzar una plaça d’Auxiliar d’Oficina (HS)
de l’Escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, grup de
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classificació D, personal funcionari i crear una plaça d’Auxiliar Administratiu (BD), de
l’Escala d’Administració General, subescala Auxiliar, grup de classificació D, personal
funcionari.

La competència sobre l’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball i
la modificació parcial de plantilla que es proposa, correspon al President de la
Diputació de Barcelona i a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre respectivament,
d’acord amb les bases jurídiques següents:

- Article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del Govern Local, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan
competent per aprovar la plantilla de personal.

- Article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin
esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització
administrativa interna.
- Article 44.2.f) del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona publicat al BOP
núm. 42 de 18.2.2003, que disposa que correspon al Ple de la Diputació de Barcelona
l’adopció dels acords d’aprovació que, en relació amb els organismes autònoms d’ella
depenents, facin referència a l’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs
de treball.
- Article 19 c) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, relatiu a la competència de la
Gerència

d’elaborar, d’acord amb la Direcció General, les propostes de plantilla.

- Article 12 k) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, que disposa que en aquests
supòsits de competència plenària correspon adoptar els acords de proposta a la Junta
de Govern de l’Organisme.
- Acord de la Junta de Govern (aleshores Comissió de Govern) de la Diputació de
Barcelona, aprovat en data 22 de febrer de 2001, mitjançant el qual les propostes dels
Organismes Autònoms de la Diputació de Barcelona relatives als instruments de
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gestió i assumptes en matèria de personal seran tramitades per mitjà de la Direcció
dels Serveis de Recursos Humans.
- L’apartat 6.1, lletra d.), de la Refosa 1/2009 (BOP núm. 308, de 24 de desembre)
sobre delegacions de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació diferents
del Ple.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència sotmet a la consideració de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre
l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- INFORMAR I ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona
l’adopció dels següents acords:

I. Integrar en la Relació de llocs de Treball de l’Organisme Autònom Institut del Teatre,
de conformitat amb el que s’indica a la part expositiva d’aquest dictamen, i que
queden reflectides a l’annex II , les següents modificacions:
 Modificar la tipologia de jornada horària del lloc de “Coordinador/a”, adscrit a la
P080100 Coordinació Acadèmica, codi lloc retributiu A.25.A301, actualment amb
tipologia horària MFC (Matí Flexible Condicionada), en el sentit d’assignar-li la
dedicació setmanal TC (Plena Dedicació).
 Modificar la tipologia de jornada horària d’un lloc de treball “d’Auxiliar de suport a la
gestió”, adscrit a P080101 IT Dansa, codi retributiu D.12.AG01, actualment amb
tipologia horària MFO (Matí Flexible Ordinaria), en el sentit d’assignar-li la dedicació
setmanal OMO (Ordinari Matí Ordinària).
 Modificar la tipologia de jornada horària d’un lloc de treball de “Tècnic Superior
Gestió Cultural”, adscrit a P08A002 Grup de Producció, codi retributiu A.20.TG02,
actualment amb tipologia horària MFO (Matí Flexible Ordinària), en el sentit
d’assignar-li la dedicació setmanal OMO (Ordinari Matí Ordinària).
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 Amortitzar el lloc de “Director”, dotat d’un efectiu, codi retribuïu C.22.A501 adscrit
actualment a l’Escola Superior de Tècniques de l’Espectacle, amb una tipologia
horària PMC (Partit Matí Condicionada).
 Amortitzar el lloc de “Coordinador”, dotat de 5 efectius, codi retribuïu A.20.TG02
adscrit actualment a l’Escola Superior de Tècniques de l’Espectacle, amb una
tipologia horària HEO (Horari Especial Ordinari).
 Incrementar la dotació en 5 efectius, del lloc “Personal Docent de Caràcter General”,
codi retributiu A.20.EE02, amb la tipologia horària HEO (horari Especial Ordinari) i
adscriure’ls a l’Escola Superior de Tècniques de l’Espectacle, orgànic P080301.
 Crear un lloc de “Personal Docent de Caràcter General”, codi retributiu C.15.EE01,
amb la tipologia horària HEO (horari Especial Ordinari) i adscriure’ls a l’Escola
Superior de Tècniques de l’Espectacle, orgànic P080301.
 Modificar l’adscripció del lloc de “Tècnic Auxiliar biblioteconomia i documentació”,
codi retributiu C.14.AT01, tipologia horària OTO, adscrit actualment a la Unitat de
Serveis Digitals i adscriure’l a la Unitat de Serveis Bàsics del Centre de Documentació
i Museu de les Arts Escèniques (MAE).
 Modificar l’adscripció del lloc de “Tècnic Auxiliar d’audiovisuals, amb els dos
efectius, codi retributiu C.14.AT01, tipologia horària HEO (Horari Especial Ordinari),
adscrit actualment a la Secció de Recursos i Serveis Tècnics i adscriure’l a la Unitat
d’Informàtica i Audiovisuals.
 Modificar l’adscripció del lloc “d’Auxiliar de Suport a la Gestió”, codi retributiu
D.12.AG01, tipologia horària OMO (Ordinària Matí Ordinari), adscrit actualment a la
Unitat de Manteniment i Serveis Generals, i adscriure’l directament a la Secció de
Serveis i Recursos Tècnics.
 Modificar la denominació del lloc “d’Encarregat” adscrit a la Unitat de Mateniment i
Serveis Generals, en el sentit d’assignar-li la nova denominació “Encarregat
d’Instal·lacions”.

II. Modificar la plantilla de personal de l’Institut del Teatre , de conformitat amb el que
s’indica a la part expositiva d’aquest dictamen, i que queden resumides i reflectides a
l’annex I, en el sentit següent:
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 Crear una plaça “d’Auxiliar Administratiu” (BD) de l’Escala d’Administració General,
Subescala Auxiliar, grup de classificació C, subgrup C2,personal funcionari.
 Crear una plaça de “Tècnic Superior Informàtica” (CL) de l’Escala d’Administració
Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials,

grup de

classificació A, subgrup A1, personal funcionari.
 Amortitzar una plaça “d’Auxiliar d’Oficina” (HS) de l’Escala d’Administració Especial,
Subescala Serveis Especials, grup de classificació C, subgrup C2, personal
funcionari.

Segon.- APROVAR la fitxa descriptiva del lloc de treball de “ Personal Docent de
caràcter General” (56/MF), adjunta a l’annex III,en base al que s’ha exposat a la part
expositiva.

Tercer.- APROVAR la modificació de la fitxa descriptiva 46/MF en el sentit de
modificar la denominació concretant “Encarregat d’Instal·lacions”, adjunta a l’annex
IV.

Quart.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir del dia 1 de març de 2009,
condicionat a l’aprovació definitiva per l’òrgan corresponent de la Diputació de
Barcelona.

Cinquè.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per realitzar els actes
administratius necessaris per a la implantació d’aquesta modificació.

Sisè.- NOTIFICAR a la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona als efectes de la seva tramitació.”

Vist el que disposa l'article 44, apartat 2, lletra f), en relació amb l’apartat 4 del
vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aprovat per acord plenari de data 30 de
gener de 2003 (BOP núm.42, de 18.2.2003), sobre coordinació dels organismes
públics, quant a la competència per a l'aprovació de les respectives plantilles de
personal.
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Atès que la llavors Comissió de Govern de la Diputació en sessió de 22 de febrer de
2001, va aprovar un dictamen mesures de coordinació en relació amb els
instruments de gestió i assumptes en matèria de personal dels organismes públics
de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual les propostes d'aquestes entitats
relatives a les matèries assenyalades seran tramitades per mitjà de la Direcció dels
Serveis de Recursos Humans.
D’acord amb tot l’exposat, aquesta Presidència sotmet a la consideració del Ple
Corporatiu l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar, de conformitat amb la proposta acordada per la Junta de Govern
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en data 3 de febrer de 2009, les
modificacions de la seva plantilla que es reflecteixen en l’annex I amb aquest
Dictamen.
Segon.- Aprovar, de conformitat amb la proposta acordada per la Junta de Govern
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en data 3 de febrer de 2009,
l’actualització de la relació de llocs de treball de l’Organisme en els termes i els
efectes que s’hi detallen en l’annex II al Dictamen.”
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 46 vots
a favor i 4 abstencions

7.- Dictamen de data 19 de febrer de 2009 que proposa no incrementar les
retribucions,

assistències i indemnitzacions dels membres electes i les
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retribucions del personal eventual per a 2009.
“Vist que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, així com
l’article 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, regulen el règim al que ha
d’ajustar-se el conjunt de percepcions que poden assignar-se als membres electes de
les corporacions locals i que en compliment d’aquest mandat es va dictar el decret de
19 de juliol de 2007 del qual es va donar compte al Ple corporatiu en sessió celebrada
en data 13 de setembre de 2007.
Vist que els articles 104 de la Llei de Bases de Règim Local i 304.1 del Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya estableixen que el número,
característiques i retribucions del personal eventual s’han de determinar en començar
el període de mandat i que en compliment d’aquest mandat el Ple corporatiu en la
seva sessió de 19 de juliol de 2007 va acordar el règim retributiu d’aquest personal i
els criteris d’actualització
Vist l’actual context de desacceleració econòmica, crisi financera internacional i que
les previsions econòmiques per aquest exercici 2009 imposen l’adopció de mesures
de racionalitat i de contenció de la despesa en línia amb les acordades per altres
administracions públiques.
Vist l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona pel que fa a les
retribucions dels alts càrrecs i personal directiu de la Diputació de Barcelona per
l’exercici 2009.
En virtut de tot això i de conformitat amb les atribucions que té conferides, aquesta
Presidència sotmet a la consideració del Ple corporatiu el següents :
ACORDS
Primer.- Les retribucions, les assistències i les indemnitzacions dels membres electes
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i les retribucions del personal eventual restaran fixades per a l’exercici 2009 en les
mateixes quanties que es van establir per l’exercici 2008.
Segon.- Notificar el present acord als interessats als efectes oportuns.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Servei d’Organització i Inspecció de Serveis

8.- Dictamen de data 22 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de Canet de Mar, virtut del qual delega en la
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
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Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.
Aquesta presidència, previ informe favorable de la Junta de Govern, sotmet a
l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents

ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en
data 31 de juliol de 2008, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
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c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f.

Recaptar en període voluntari i executiu les multes.

g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

j.

Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.

k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l.

Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.

m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Canet de Mar que, com a conseqüència de
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
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Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.

9.- Dictamen de data 26 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gaia, 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 Gaià en data 7 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
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favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gaià, en data 7 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 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.
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Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.



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

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

10.- Dictamen de data 22 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Oris, 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’Orís en data 18 de desembre de 2008 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Orís, en data 18
de desembre de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.


Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
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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 actes 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 que, a aquests efectes, s’hauran
d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
qual s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la
competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de
les funcions delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat
per l’òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Segon.- 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 26 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès 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.
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

40

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès,
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:
- Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària


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.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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12.- Dictamen de data 22 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Polinyà, 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 Polinyà en data 22 de desembre 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 Polinyà, en data
22 de desembre de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
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- Taxa per 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 actes necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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13.- Dictamen de data 12 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, 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 Prats de Lluçanès en data 17 de desembre de 2008 acordà
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès, en data 17 de desembre de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les
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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 del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.



Recaptació dels deutes, en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

II – Taxa llicències urbanístiques


Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.



Recaptació dels deutes, en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

III – Contribucions especials


Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.



Recaptació dels deutes, en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

IV – Quotes d’urbanització


Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.
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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 que, a aquests efectes, s’hauran
d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
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.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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14.- Dictamen de data 22 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter, 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 Roda de Ter en data 23 de desembre 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 Roda de Ter, en
data 23 de desembre de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- 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 actes necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Segon.- 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.

15.- Dictamen de data 22 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta en data 4 de desembre de 2008
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
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favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta, en data 4 de desembre 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 de la neteja per la prevenció d’incendis forestals


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.

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

50

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.

16.- Dictamen de data 12 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en data 11 de desembre de 2008 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
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ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí,
en data 11 de desembre 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 l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de documents cobratoris.

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

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

▪

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

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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17.- Dictamen de data 22 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en data 18 de desembre de 2008
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, en data 18 de desembre de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.


Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



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



Expedició de documents de cobrament.



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 actes necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

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

18.- Dictamen de data 22 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, virtut del qual delega en
la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
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Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.
Aquesta presidència, previ informe favorable de la Junta de Govern, sotmet a
l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents

ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta en data 18 de desembre de 2008, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel

56

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f.

Recaptar en període voluntari i executiu les multes.

g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

j.

Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.

k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l.

Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.

m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta que, com a
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
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preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.

19.- Dictamen de data 12 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 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 Sant Vicenç de Montalt en data 30 d’octubre de 2008
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
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.

58

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt, en data 30 d’octubre de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I – Taxa de la intervenció integral d’Administració municipal en les activitats i
instal·lacions


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 – Execucions subsidiàries


Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



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.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 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.
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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 i comprovació de les declaracions i de les autoliquidacions presentades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.



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



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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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.

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


Realització de les liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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.



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

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



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



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.



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



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

VI – Contribucions especials


Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

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.

63

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria



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 – Taxa per recollida d’escombraries. Taxa per clavegueram. Taxa per entrades de
vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Taxa per prestació del servei
d’escola bressol. Taxa per prestació dels serveis d’ensenyaments especials en
establiments municipals. Taxa per retirada de vehicles abandonats defectuosament o
abusivament a la via pública. Taxa per serveis especials. Taxa per prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
Taxa per prestació dels serveis de transport escolar. Taxa de la intervenció integral
d’Administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa per llicències
urbanístiques. Taxa per utilització de plaques, patents i distintius. Taxa per ocupació
via pública. Taxa per expedició de documents administratius. Taxa per l’ús del camp
de golf.


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.
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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.

IX – Quotes d’urbanització


Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

X – Preu públic per la connexió a la xarxa de clavegueram. Preu públic per la connexió
a la xarxa d’aigua.


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XI – Sancions diverses


Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

XII – Execucions subsidiàries


Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

XIII – Crèdits incobrables
L’aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment (ingressos directes – incloses les multes de trànsit- i
ingressos per rebuts).
XIV – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar


Notificació de l la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període 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.”

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
20.- Dictamen de data 22 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Seva, 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 Seva en data 18 de desembre de 2008 acordà la delegació
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
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favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Seva, en data 18
de desembre de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.


Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



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



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.



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



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



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.



Qualsevol altre actes 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.

21.- Dictamen de data 12 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls en data 27 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.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls, en
data 27 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:
- Execucions subsidiàries


Pràctica de la notificació del títol executiu.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos.



Resolució d’expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



Qualsevol altre acte necessari per a la efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Segon.- 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.
22.- Dictamen de data 12 de gener de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, 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 Vilanova de Sau en data 3 de novembre de 2008 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
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favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova de
Sau, 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:
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.


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.
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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 – Altres ingressos: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, taxa servei
piscina municipal, taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terreny d’ús públic i industries del carrer ambulants i rodatge
cinematogràfic, sancions, execucions subsidiàries i qualsevol altre ingrés de dret
públic.


Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.



Recaptació dels deutes, en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

2.- Acceptar la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran
d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
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.
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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.

23.- Dictamen de data 17 de febrer de 2009 que proposa restar assabentat de
l’acord pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en sessió de 18 de
desembre de 2008, en relació a deixar sense efecte la delegació aprovada en
data 2 de març de 2000 a favor de la Diputació de Barcelona mitjançant
l’Organisme de Gestió Tributària d’algunes funcions de gestió i recaptació de la
taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires.
“La Diputació de Barcelona en sessió plenària de data 27 d’abril de 2000 va acceptar
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de data 2
de març de 2000, a favor de la Diputació de Barcelona d’algunes funcions de gestió i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic, d’entre les quals hi figuraven:
-

La taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d’aquesta taxa es van delegar són:
-

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

-

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

-

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
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-

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-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.

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha considerat oportú assumir les funcions de
gestió i recaptació de la taxa per ocupació dels terrenys d’us públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa, i mitjançant acord de Ple de data 18 de desembre de
2008 ha ratificat l’acord de la Junta de Govern de data 13 de novembre de 2008, que
es del següent tenor literal:
Primer.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, de
les funcions de recaptació i gestió a partir de l’1 de gener de 2009 del concepte
següent:
-

Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.

Suprimir la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions següents:
-

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

-

Recaptació dels deutes en període voluntari
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-

Dictar la provisió de constrenyiment

Aquesta Presidència en ús de les facultats conferides, eleva al Ple de la Diputació de
Barcelona l’adopció del següent

ACORD:
RESTAR ASSABENTAT de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor, adoptat en la sessió de 18 de desembre de 2008, en relació a deixar sense
efecte la delegació aprovada en data de 2 de març de 2000 a favor de la Diputació de
Barcelona mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària d’algunes funcions de gestió i
recaptació de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires.”
I el Ple en restà assabentat

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat

24.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat per l’Excm.
Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual es declara
l’emergència de totes les actuacions necessaries per pal·liar els desperfectes
ocasionats per l’episodi de vent dels dies 24 i 25 de gener de 2009 a la xarxa de
carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona.
“Vist l’informe emès, en data 26 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:
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“Amb motiu de l’episodi de vent que ha tingut lloc el cap de setmana del 24-25 de
gener de 2009 li informo:
•

La xarxa provincial es va veure afectada per un vent de característiques
superiors al normal. La zona més afectada va ser el Baix Llobregat i el seu
entorn, tot i que als sectors de Manresa i Vilafranca també es varen registrar
fortes ventades. El dia més crític, on es va produir el gruix dels desperfectes,
va ser el dissabte 24, des de la matinada i durant tot el dia.

•

La conseqüència del temporal es va manifestar sobre tot en els arbres, que en
gran nombre van caure a la calçada de les carreteres. A dia d’avui s’han
comptabilitzat 2.941 unitats, en alguns casos de grans dimensions, i un nombre
incomptable de branques i elements vegetals.

•

Un efecte secundari de la caiguda d’arbres, va ser la inutilització de 2.580 m de
tanca de seguretat i de 305 senyals de trànsit.

•

D’igual forma, les cunetes s’han embrutat de forma considerable amb restes
vegetals o despreniments dels talussos, havent de netejar o reperfilar 150 km.

•

A tres carreteres, la caiguda dels arbres pel costat terraplè, va inestabilitzar el
talús degut a l’arrencat de la soca i el terreny adherit. Es tracta de la BV-2002 a
Sant Boi de Llobregat, la BV-2004, a Sant Climent de Llobregat, i la BV-2122 a
Pontons. S’haurà de reparar realitzant els corresponents murs de contenció.

•

Per afrontar la obertura immediata de les carreteres, a mesura que els arbres
anaven desplomant-se, es va comptar amb l’ajuda de 11 màquines de grans
dimensions, pales frontals, giratòries, en general amb pinces específiques per a
manipular troncs.

•

També es va comptar amb l’ajuda de

31 operaris externs, a més de les

brigades pròpies de la Diputació, tots dotats amb els corresponents equips de
motoserres.
•

Gràcies a aquest treball, el mateix dissabte es va aconseguir deixar aptes per a
la circulació, la totalitat de les vies afectades per la caiguda d’arbres.
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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 o be
giratòries amb pinces,

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. Durant

les pròximes

setmanes, s’aniran eliminant per tant, els arbres i branques inestables que
puguin ocasionar perill a la carretera, i també les restes vegetals sobre les que
la Diputació ha actuat, i que resten als marges de la carretera. O be es triturarà,
o be es portarà a abocador en funció dels casos.
•

També s’haurà de restituir els elements de la carretera que hagin quedat
malmesos.

•

El cost previst de les actuacions ascendeix a 628.261,- euros, IVA inclòs, tal
com es desglossa a les fulles a continuació. La valoració total de la actuació és
estimativa, a concretar una vegada es realitzin els treballs. No es pot precisar
amb exactitud, el treball que portarà la tallada d’arbres per exemple, ja que
una vegada es comencin les feines, s’anirà 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.”

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
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administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera
sessió que celebri.
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- DECLARAR l’emergència de totes les actuacions necessàries per pal·liar els
desperfectes ocasionats per l’episodi de vent dels dies 24 i 25 de gener de 2009 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 desperfectes ocasionats pel vent, per un import de
541.604,31 EUR (IVA exclòs), que aplicant el 16% de IVA resulta un import de 628.261
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

25.- Dictamen de data 12 de gener de 2009 que proposa incoar expedient de
traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Gavà, del tram de les
carretera C-245 entre els p.k. 3,450 i 6,230.
“Atès que l’Ajuntament de Gavà, en sessió plenària celebrada en data 18 de desembre
de 2008, va formular sol·licitud a aquesta Diputació perquè s’iniciessin els tràmits
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necessaris per traspassar a la titularitat de l’esmentat Ajuntament la carretera C-245
en el seu pas pel terme municipal de Gavà, per trobar-se en part integrada a la xarxa
viària municipal, i en part, en procés d’integració.
Atès que la petició de l’Ajuntament comporta el traspàs de titularitat a l’Ajuntament del
referit tram de l’esmentada carretera, que actualment està gestionada per la Diputació
de Barcelona, a l’empara de l’article 5 bis, núm. 2 de la Llei 7/1993, de 30 de
setembre, de carreteres, en el terme municipal de Gavà.
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Diputació en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada
per part de l’Ajuntament de Gavà en relació al traspàs a la titularitat municipal del
referit tram de carretera, que comprèn del p.k. 3,450 fins al p.k. 6,230, en els termes
següents:
(...)
“
En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a la procedència de l’acceptació de la proposta
de traspàs de la ctra. C-245 per part de l’Ajuntament de Gavà, us comunico el següent:
•

A la vista de que el tram de carretera forma part de la trama urbana consolidada, i el trànsit
que l’utilitza és majoritàriament urbà, procedeix iniciar la incoació del expedient de traspàs,
a la jurisdicció municipal, donat que es compleix el article 172 del nou reglament de
carreteres.

Es per tot això que s’informa favorablement el mateix.” (...)
Vista la fitxa de dades geomètriques del tram de carretera objecte de cessió, que són les
següents:
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Ctra:

C-245

Pk. Inicial:

3+450

Entrada rotonda amb Avgda. Habana Vieja.

pk. Final:

6+230

Entrada rotonda amb Avgda. Riera S. Llorenç

Amplada mitjana:
Superfície:

9,45

m.

26,271,00

m2

Estat del ferm:
Obres de fàbrica:

Bo
5+300

Estructura de 2 a 4 mts. de llum

Senyalització
vertical:

Pk.

Marge

Tipus

Descripció

3470

D

S-500

Entrada a població

3470

E

S-510

Final de població

3510

D

S-19

Parada d'autobús

3510

D

S-19

Parada d'autobús

3520

E

S-19

Parada d'autobús

3520

E

S-19

Parada d'autobús

3560

D

R-501

Final de la limitació de la velocitat

3720

D

R-305

Avançament prohibit

3720

E

R-305

Avançament prohibit

3760

E

R-501

Final de la limitació de la velocitat

3770

D

S-19

Parada d'autobús

3770

D

S-19

Parada d'autobús

3770

D

R-301

Velocitat màxima

3800

D

S-700

Llocs de la xarxa viària urbana

3800

D

S-860

Genèric

3810

D

P-1a

Intersecció amb prioritat sobre via a la dreta
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3910

E

S-700

Llocs de la xarxa viària urbana

4000

D

S-572

Fita quilomètrica en carretera convencional

4000

E

S-572

Fita quilomètrica en carretera convencional

4020

E

R-301

Velocitat màxima

4040

E

P-1b

Intersecció amb prioritat sobre via a l'esquerra

4160

D

R-305

Avançament prohibit

4160

E

R-305

Avançament prohibit

4280

D

R-305

Avançament prohibit

4280

E

R-305

Avançament prohibit

4460

D

R-305

Avançament prohibit

4460

E

R-305

Avançament prohibit

4580

D

R-301

Velocitat màxima

4590

D

R-1

Cediu el pas

4590

D

P-4

Intersecció amb circulació giratòria

4590

E

P-4

Intersecció amb circulació giratòria

4640

D

S-800

Distància al principi del perill o prescripció

4640

D

R-1

Cediu el pas

4640

D

S-200

Pre-senyalització de glorieta

4640

E

S-800

Distància al principi del perill o prescripció

4640

E

R-1

Cediu el pas

4660

E

R-402

Intersecció de sentit giratori obligatori

4690

D

R-301

Velocitat màxima

4690

D

R-1

Cediu el pas

4690

E

R-1

Cediu el pas

4740

D

R-301

Velocitat màxima

4760

E

R-1

Cediu el pas

4770

D

R-1

Cediu el pas

4770

D

S-800

Distància al principi del perill o prescripció

4780

E

R-402

Intersecció de sentit giratori obligatori

4790

D

R-101

Entrada prohibida

4790

D

S-200

Pre-senyalització de glorieta

4800

D

R-101

Entrada prohibida
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4820

D

R-307

Aturada i estacionament prohibit

4850

D

P-4

Intersecció amb circulació giratòria

4860

D

S-860

Genèric

4900

D

R-1

Cediu el pas

4960

D

S-17

Aparcament

4990

D

P-4

Intersecció amb circulació giratòria

5000

D

S-572

Fita quilomètrica en carretera convencional

5000

D

S-860

Genèric

5000

D

S-572

Fita quilomètrica en carretera convencional

5050

D

R-1

Cediu el pas

5060

D

S-800

Distància al principi del perill o prescripció

5060

D

R-1

Cediu el pas

5060

D

R-301

Velocitat màxima

5060

E

R-402

Intersecció de sentit giratori obligatori

5060

E

R-402

Intersecció de sentit giratori obligatori

5070

E

R-402

Intersecció de sentit giratori obligatori

5080

D

R-302

Gir a la dreta prohibit

5080

D

R-1

Cediu el pas

5170

E

R-1

Cediu el pas

5170

E

S-800

Distància al principi del perill o prescripció

5180

D

S-19

Parada d'autobús

5180

D

S-19

Parada d'autobús

5200

D

R-307

Aturada i estacionament prohibit

5200

D

S-860

Genèric

5210

E

S-19

Parada d'autobús

5210

E

S-19

Parada d'autobús

5240

E

P-4

Intersecció amb circulació giratòria

5250

E

S-860

Genèric

5310

D

R-307

Aturada i estacionament prohibit

5310

E

R-101

Entrada prohibida

5380

D

P-4

Intersecció amb circulació giratòria

5420

D

R-301

Velocitat màxima
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5500

D

R-1

Cediu el pas

5500

D

S-13

Situació d'un pas per a vianants

5500

E

S-13

Situació d'un pas per a vianants

R-402

Intersecció de sentit giratori obligatori

R-205

Limitació d'altura

R-402

Intersecció de sentit giratori obligatori

5510
5540

D

5550
5550

D

S-860

Genèric

5560

E

R-308

Estacionament prohibit

5560

E

S-860

Genèric

5570

E

S-700

Llocs de la xarxa viària urbana

5580

E

R-205

Limitació d'altura

5590

E

R-1

Cediu el pas

5590

E

S-13

Situació d'un pas per a vianants

5630

D

R-302

Gir a la dreta prohibit

5640

E

S-860

Genèric

5640

E

R-308

Estacionament prohibit

5650

D

S-13

Situació d'un pas per a vianants

5650

E

S-13

Situació d'un pas per a vianants

5670

D

R-303

Gir a l'esquerra prohibit

5680

E

R-301

Velocitat màxima

5680

E

P-4

Intersecció amb circulació giratòria

5710

D

R-307

Aturada i estacionament prohibit

5710

D

S-13

Situació d'un pas per a vianants

5710

E

S-13

Situació d'un pas per a vianants

5720

E

R-308

Estacionament prohibit

5740

D

S-13

Situació d'un pas per a vianants

5740

E

S-13

Situació d'un pas per a vianants

5770

D

S-17

Aparcament

5860

D

R-403a

Úniques direccions i sentits permesos

5880

E

R-301

Velocitat màxima

5880

E

R-308

Estacionament prohibit

5890

D

R-308

Estacionament prohibit
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5890

E

S-19

Parada d'autobús

5890

E

S-19

Parada d'autobús

5900

D

S-19

Parada d'autobús

5900

D

S-19

Parada d'autobús

5920

D

R-308

Estacionament prohibit

5920

E

S-860

Genèric

5920

E

R-308

Estacionament prohibit

5950

D

S-13

Situació d'un pas per a vianants

5950

E

S-13

Situació d'un pas per a vianants

6000

D

S-572

Fita quilomètrica en carretera convencional

6010

D

S-13

Situació d'un pas per a vianants

6010

E

S-13

Situació d'un pas per a vianants

6020

E

P-20

Vianants

6030

E

S-860

Genèric

6040

D

S-13

Situació d'un pas per a vianants

6050

D

S-13

Situació d'un pas per a vianants

6050

E

S-13

Situació d'un pas per a vianants

6060

E

R-302

Gir a la dreta prohibit

6080

D

P-4

Intersecció amb circulació giratòria

6110

E

S-860

Genèric

6110

E

R-308

Estacionament prohibit

6120

D

S-13

Situació d'un pas per a vianants

6120

E

S-13

Situació d'un pas per a vianants

6130

D

R-307

Aturada i estacionament prohibit

6190

E

S-860

Genèric

6210

D

R-1

Cediu el pas

R-402

Intersecció de sentit giratori obligatori

S-510

Final de població

6220
6230

D
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Atès que l’article 9, apartat 14, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la
Generalitat la competència exclusiva respecte a les carreteres i camins l’itinerari dels
quals passi íntegrament per territori de Catalunya.
Atès que la Disposició Transitòria primera de la Llei catalana 7/1993, de 30 de
setembre, de carreteres, en el seu punt 3, estableix que mentre no sigui efectiva la
transferència de les xarxes de carreteres de les quatre diputacions catalanes a la
Generalitat de Catalunya, aquestes continuaran explotant les carreteres de la seva
xarxa actual.
Atès que l’article 38.1 de la mateixa Llei 7/1993 disposa que “les carreteres de la
Generalitat o els trams concrets que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal,
es poden traspassar als ajuntaments respectius, a proposta d’aquests o per iniciativa
de l’Administració de la Generalitat, si hi ha acord entre les administracions cedent i
cessionària”, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat per
Decret 293/2003, de 18 de novembre, determina: “A aquests efectes tenen la condició
de xarxa viària municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà”.
Atès que l’article 173 del citat Reglament disposa el següent, pel que fa al procediment
de traspàs:
“1. L’expedient de traspàs s’ha de promoure a instància de l’ajuntament corresponent o
del departament competent en matèria de carreteres.

2. L’expedient s’inicia a la direcció general competent i ha de ser resolt pel conseller o
consellera, a proposta del director o directora general, si hi ha acord entre les
administracions cedent i cessionària; en cas contrari, ha de ser resolt pel Govern de la
Generalitat.”
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva al Ple,
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea, l’adopció dels
següents

ACORDS
Primer. – Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Gavà, de
conformitat amb la petició formulada per l’Ajuntament en acord plenari adoptat en
sessió de data 18 de desembre de 2008, del tram comprès entre el p.k. 3,450 i el p.k.
6,230 de la carretera C-245, actualment gestionada per la Diputació de Barcelona
segons l’article 5 bis, núm. 2 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, amb
les característiques tècniques del tram que es determinen en la fitxa de dades
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del present Dictamen.
Segon. – Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició
formulada per l’Ajuntament de Gavà, a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
per a la seva resolució, una vegada acomplerts els tràmits pertinents.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Gavà els presents acords per al seu coneixement i
als efectes procedents.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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ÀREA DE CULTURA

26.- Ratificar l’acord de dissolució del Consorci de la Ciutat del Teatre adoptat
pel Consell General del Consorci en la sessió del dia 13.11.2008, amb el quòrum
legalment previst.
“La Diputació de Barcelona forma part, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, del
Consorci de la Ciutat del Teatre, en virtut de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació
en la sessió de data 27 d’abril de 2000.
En data 13 de novembre de 2008 el Consell General del Consorci va adoptar un acord,
que transcrit de la notificació que el propi Consorci va adreçar a la Secretaria General
(reg. E 0900006610/22.1.09) textualment diu:

“ACORDAR la dissolució del Consorci de la Ciutat del Teatre. Atès que el Consorci no
ha exercit cap activitat que generi drets ni obligacions, i no té cap tipus de personal ni
tampoc patrimoni adscrit, s’entén liquidat. D’acord amb l’anterior, no ha prestat serveis
que hagin de ser traspassats. SOTMETRE aquest acord a la informació pública durant
trenta dies i en cas de no presentar-se al·legacions tenir-lo per definitivament aprovat.
ELEVAR als ens consorciats l’acord de dissolució per a la seva ratificació.”

Igualment, en la notificació de l’acord, publicat al BOP de la província de Barcelona,
núm. 284 de 26.11.2008, es posa de manifest que durant el termini d’exposició pública
no se’n van presentar al·legacions ni reclamacions, motiu pel qual l’acord ha
esdevingut definitiu.
Els Estatuts del Consorci preveuen la dissolució de l’ens així com el procediment per
fer-ho i les conseqüències que se’n deriven, al seu art. 30 i 31, segons els quals
l’acord de dissolució haurà de contenir els criteris de liquidació i el destí del seu
personal.
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Per part del Consorci es constata que aquest no ha generat amb la seva activitat drets
ni obligacions, així com que no té personal adscrit ni patrimoni, per la qual cosa no és
necessari fixar altres criteris de liquidació que la pròpia dissolució de l’ens, i la baixa en
el Registre d’ens locals de Catalunya, un cop la dissolució hagi estat aprovada pels
membres que formen el Consorci, i elevada a definitiva.
L’acord de dissolució ha d’adoptar-se amb el quòrum de dos terços dels membres del
Consell, previst a l’art. 30.1 dels Estatuts del Consorci, el qual es va assolir en la
sessió de 13.11.2008, essent necessari ara que els membres del Consorci ho ratifiquin
pels propis òrgans de govern.
El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny, als seus articles 312 a 324 regula la constitució, funcionament i
dissolució dels Consorcis, preveient al 313.2 com a quòrum necessari per a la
dissolució la majoria absoluta dels membres de la corporació. Quòrum en
concordància amb el que disposa l’art. 114.3.d) del text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003, de 28 d’abril, que assigna la
competència per a la dissolució al Ple aprovada per majoria absoluta.
Igualment, un cop la dissolució es consideri definitiva, la tramitació s’haurà de
completar posant-la en coneixement del Consell Comarcal del Barcelonès, el qual va
informar favorablement la constitució en el moment de la creació de Consorci; i es
notificarà, com s’ha dit, a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya, als efectes de formalitzar la baixa del Consorci en el Registre d’ens
locals de Catalunya.
En tractar-se d’un acord que requereix majoria absoluta dels membres del Ple per a
ser adoptat, caldrà que per la Secretaria i la Intervenció generals de la Corporació,
s’emeti el corresponent informe en compliment del que disposa l’art. 179 del text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Per tot l’exposat, aquesta Presidència, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea de Cultura, i de la Secretaria i la Intervenció generals, proposa al
Ple l’adopció dels següents acords, amb el vot favorable de com a mínim la majoria
absoluta del nombre legal de membres:

ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’acord de dissolució del Consorci de la Ciutat del Teatre adoptat
pel Consell General del Consorci en la sessió del dia 13.11.2008, amb el quòrum
legalment previst.
Segon.- Donar per complimentat el tràmit d’informació pública i d’audiència previst i
que es va produir amb la publicació de l’acord del Consorci, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, núm. 284 de 26.11.2008, i contra el qual no es van
presentar al·legacions ni reclamacions, esdevenint, per tant, definitiu.
Tercer.- Considerar liquidat el Consorci, en resultar que de les activitats
desenvolupades no s’han generat drets ni obligacions, ni té personal adscrit ni
patrimoni i, en conseqüència no és necessària cap més actuació dirigida a la seva
liquidació, segons posa de manifest el propi Consorci en l’acord que va adoptar el seu
Consell General, en la sessió de data 13.11.2008.
Quart.- Notificar el present acord al Consorci i a l’Ajuntament de Barcelona, per al seu
coneixement i efectes oportuns, per tal que continuïn amb la tramitació administrativa
de l’expedient; i fer-lo avinent, igualment, als representants designats per representar
la Diputació de Barcelona en el Consorci.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, la ratificació.
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ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA

27.- Dictamen de data 29 de gener de 2009 que proposa aprovar l’adhesió de la
Corporació a la “Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida
local”.
“Atès que la igualtat de dones i homes és un dret fonamental per a tots i totes i
constitueix un valor capital per a la democràcia. Per tal que es compleixi plenament
aquest dret, no tan sols ha de ser reconegut legalment, sin´que a més s’ha d’exercir
efectivament i implicar tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i
culturals.
Atès que malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels progressos
realitzats, la igualtat de les dones i dels homes en la vida quotidiana encara no és una
realitat. A la pràctica, dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets, persisteixen
desigualtats polítiques, econòmiques i culturals, un exemple clar el tenim en les
diferències salarials i una menor representació política.
Atès que les entitats locals i regionals, són els estaments de govern més propers a la
població, i representen els nivells d’intervenció més adequats per combatre la
persistència i per promoure una societat veritablement igualitària, donat que en el seu
àmbit de competències i en col·laboració amb el conjunt d’agents locals, poden
endegar accions concretes en favor de la igualtat de els dones i els homes.
Atès que per tal d’arribar a una societat basada en la igualtat, és de capital importància
que els governs locals i regionals integrin plenament la dimensió del gènere en les
polítiques, organització i en les seves pràctiques.
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Atès que la Carta Europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local, va
destinada a les associacions locals i regionals d’Europa, les entitats adherides
s’hauran de comprometre a aplicar en el seu territori els compromisos definits en la
Carta.
Atès que la Carta ha estat redactada en el marc d’un projecte que ha dut a terme el
Consell de Municipis i Regions d’Europa, amb el recolzament de la Comissió Europea,
en el marc del 5è programa d’acció comunitària per a la igualtat de dones i homes, i en
col·laboració amb altres entitats. La traducció al castellà i la distribució a totes les
Entitats locals espanyoles ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Instituto de la
Mujer (MTAS).
Atès que el projecte es va presentar a Brussel·les, seu de la Comissió Europea, en la
conferència final celebrada el mes de febrer de 2006.
Atès que per tal de garantir l’aplicació dels compromisos de la Carta, cada un dels
signataris haurà de redactar, si no el té, un Pla d’Acció per a la Igualtat que fixarà les
prioritats, les accions i els recursos necessaris per a la seva realització.
Atès que la Diputació de Barcelona a través de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania té entre
els seus objectius donar suport i promoure les polítiques, projectes i accions en
matèria de gènere i igualtat, treballant tant des de la vessant de prevenció com des de
la d'atenció, tot cooperant amb els ens locals i altres entitats.
Atès que la Diputació de Barcelona com a entitat supramunicipal està interessada en
adherir-se a la Carta Europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local, i
donar-la a conèixer entre els municipis de la província per tal que aquests sota els
principis de legalitat i voluntarietat, assumeixin com a pròpies les declaracions que
preconitza la Carta Europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local, per tal
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que tinguin una plasmació real i efectiva en els seus respectius territoris i en benefici
de la seva ciutadania.
Atès que cal aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Carta Europea per a
la igualtat de dones i homes en la vida local per l’Òrgan competent.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Carta Europea per a la
igualtat de dones i homes en la vida local, el text de la qual es transcriu a continuació,
en idioma castellà:

“CARTA EUROPEA PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA
LOCAL

Una Carta que invita a las entidades locales a hacer uso de sus competencias en
favor de una mayor igualdad entre todas las personas
Elaborada y promovida por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa y sus
asociados

INTRODUCCIÓN

La Carta Europea para la igualdad de mujeres y de hombres en la vida local, va
destinada a las asociaciones locales y regionales de Europa, las cuales están invitadas
a firmarla y a adoptar una postura públicamente sobre el principio de la igualdad de las
mujeres y de los hombres en la vida local y a aplicar en su territorio los compromisos
definidos en la Carta.
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Para garantizar la aplicación de estos compromisos, cada signatario redactará, de no
tenerlo ya, un Plan de Acción para la Igualdad que fijará las prioridades, las acciones y
los recursos necesarios para su realización.

Además, cada autoridad signataria se compromete a colaborar con todas las
instituciones y organizaciones de su territorio, a fin de promover la instauración de
manera real de una verdadera igualdad.

La Carta ha sido redactada en el marco de un proyecto (2005-2006) llevado a cabo por
el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, en colaboración con numerosos
socios, cuya lista figura más abajo. El proyecto tuvo el apoyo de la Comisión Europea,
en el marco del 5º programa de acción comunitaria para la igualdad de mujeres y de
hombres.

La igualdad de mujeres y de hombres es un derecho fundamental para todos y todas y
constituye un valor capital para la democracia. A fin de que se cumpla plenamente, este
derecho no solamente ha de ser reconocido legalmente, sino que además se ha de
ejercer efectivamente e implicar todos los aspectos de la vida: políticos, económicos,
sociales y culturales.

A pesar de los numerosos ejemplos de un reconocimiento formal y de los progresos
realizados, la igualdad de las mujeres y de los hombres en la vida cotidiana aún no es
una realidad. En la práctica, mujeres y hombres no disfrutan de los mismos derechos.
Persisten desigualdades políticas, económicas y culturales - por ejemplo diferencias
salariales y una menor representación en la política.

Estas desigualdades son el resultado de estructuras sociales que se fundan en
numerosos estereotipos presentes en la familia, la educación, la cultura, los medios de
comunicación, el mundo laboral, la organización de la sociedad, etc. Tantos campos en
los que es posible actuar, adoptando una nueva aproximación y llevando a cabo
cambios estructurales.
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Las entidades locales y regionales, que son las esferas de gobierno más próximas a la
población, representan los niveles de intervención más adecuados para combatir la
persistencia y la reproducción de las desigualdades y para promover una sociedad
verdaderamente igualitaria. En su ámbito de competencia y colaborando con el
conjunto de agentes locales, pueden emprender acciones concretas en favor de la
igualdad de las mujeres y de los hombres.

Además, el principio de subsidiaridad desempeña un papel particularmente importante
en lo que se refiere a la aplicación del derecho de la igualdad de las mujeres y de los
hombres. Este principio se aplica a todos los niveles de gobierno - europeo, nacional y
local. Dado que los gobiernos locales y regionales de Europa ejercen sus competencias
en diversos ámbitos, todas pueden y deben desempeñar un papel positivo en la
promoción de la igualdad por medio de acciones que produzcan un impacto sobre la
vida cotidiana de las poblaciones.

Los principios de la autonomía local y regional están estrechamente vinculados al
principio de subsidiaridad. La Carta de la Autonomía Local del Consejo de Europa de
1985, firmada y ratificada por una gran mayoría de Estados europeos, subraya "el
derecho y la capacidad efectiva de las colectividades locales para regular y administrar,
en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus poblaciones,
una parte importante de asuntos públicos." La aplicación y la promoción del derecho a
la igualdad debe estar en el corazón de este concepto de autonomía local.

La democracia local y regional ha de permitir que se tomen las decisiones apropiadas
en relación con el los aspectos más concretos de la vida cotidiana, tales como la
vivienda, la seguridad, los transportes públicos, el mundo laboral o la sanidad.

Igualmente, la plena implicación de las mujeres en el desarrollo y la aplicación de
políticas locales y regionales así como por su experiencia vital acumulada, sus
conocimientos y creatividad, obliga a tenerlas en cuenta.
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Para lograr una sociedad basada en la igualdad, es de capital importancia que los
gobiernos locales y regionales integren plenamente la dimensión del género en sus
políticas, en su organización y en sus prácticas. En el mundo de hoy en día y del
mañana, una auténtica igualdad de mujeres y de hombres constituye además, la clave
de nuestro éxito económico y social – no solamente a nivel europeo o nacional, sino
igualmente en nuestras regiones, nuestras ciudades y nuestros municipios.

El Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE-CCRE) y su Comisión de
Cargos Electos Locales y Regionales, ha trabajado activamente desde hace muchos
años en la promoción de la igualdad de mujeres y de hombres a nivel local y regional.
En 2005, el CMRE / CCRE creó un instrumento destinado a ser utilizado
específicamente por las autoridades locales y regionales europeas: la ciudad de la
igualdad. Identificando las buenas prácticas de un cierto número de ciudades y
municipios europeos, "la ciudad de la igualdad" propone una metodología para la
aplicación de políticas de igualdad de mujeres y hombres a nivel local y a nivel regional.
La Carta que sigue se basa en este trabajo.

El papel de las Entidades Locales y Regionales en la promoción de la igualdad de
sexos quedó afirmada en la Declaración Mundial de la IULA (Unión Internacional de
Ciudades y de Autoridades Locales) sobre "las mujeres en el gobierno local”, adoptada
en 1998. La nueva organización mundial, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, ha
hecho igualmente de la igualdad de las mujeres y de los hombres uno de sus
principales objetivos.

PREÁMBULO

El Consejo de Municipios y Regiones de Europa, en representación de los
gobiernos locales y regionales, en colaboración con los siguientes socios:
La Asociación de Ciudades Austriacas
La Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Bulgaria
La unión de Municipalidades Chipriotas
La Unión de las Ciudades y de los Municipios de la República Checa
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La Asociación Finlandesa de Poderes Locales y Regionales
La Asociación Francesa del CCRE (AFCCRE)
La sección alemana del CCCRE (RGRE)
La Unión Central de Ciudades y Municipios de Grecia (KEDKE)
La Asociación Nacional Húngara de Autoridades Locales (TÖOSZ)
La Asociación Italiana del CCRE (AICCRE)
La Federación Toscana del AICCRE
El Sindicato de Ciudades y Ayuntamientos Luxemburgueses (SYVICOL)
La Asociación de Ciudades Polacas
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
La Asociación Vasca de Municipios (EUDEL)
La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX)
El Ayuntamiento de Burguillos del Cerro (España)
El Ayuntamiento de Cartagena (España)
El Ayuntamiento de Francfort del Meno (Alemania)
El Ayuntamiento de Saint Jean de la Ruelle (Francia)
El Ayuntamiento de Sevilla (España)
El Ayuntamiento de Valencia (España)
El Ayuntamiento de Viena (Austria)
El Comité Permanente para el Partenariado Euro-mediterráneo de Organismos Locales
y
Regionales (COPPEM)
La Agencia de Tiempo y de Movilidad de Belfort-Montbéliard (Francia)

Recordando que la Comunidad Europea y la Unión están fundadas en el respeto de
las libertades y de los derechos fundamentales, lo que incluye la promoción de la
igualdad de mujeres y hombres y que la legislación europea ha constituido la base de
los progresos obtenidos en este campo en Europa.

Recordando el marco jurídico internacional de los derechos humanos de Naciones
Unidas y, en particular, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el
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Acuerdo sobre la Eliminación de cualquier forma de Discriminación contra las Mujeres
adoptado en 1979.

Subrayando la importante contribución del Consejo de Europa a la promoción de la
igualdad de las mujeres y de los hombres y a la autonomía local.

Considerando que la igualdad de las mujeres y de los hombres implica la voluntad de
actuar sobre los tres aspectos complementarios de su realización, a saber, sobre la
eliminación de las desigualdades directas, la erradicación de las desigualdades
indirectas y la elaboración de un entorno político, jurídico y social favorable al desarrollo
proactivo de una democracia igualitaria.

Deplorando el desajuste persistente entre el reconocimiento "de jure" del derecho a la
igualdad y su aplicación real y efectiva.

Considerando que en Europa las entidades locales y regionales desempeñan y deben
desempeñar un papel crucial en la aplicación del derecho a la igualdad de sus
habitantes, en particular en el de las mujeres y los hombres, en todos los ámbitos en
los que recaigan sus competencias.

Considerando que una participación y una representación equilibrada de las mujeres y
de los hombres en la toma de decisiones y en los puestos de dirección es capital para
la democracia.

Teniendo en cuenta nuestras acciones en el convenio acerca de la eliminación de
cualquier forma de discriminación contra las mujeres de 1979, la declaración de Pekín y
la plataforma para la acción de Naciones Unidas de 1995, las resoluciones de la 23ª
sesión especial de la Asamblea General de 2000 (Pekín+5), la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, la recomendación del Consejo de diciembre de
1996 relativa a la participación equilibrada de mujeres y de hombres en la toma de
decisiones, la Declaración Mundial de la Unión Internacional de Ayuntamientos y
Autoridades Locales de 1998, referida a las mujeres en el gobierno local.
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Deseando poner en evidencia el 25º aniversario de la entrada en vigor, en septiembre
de 1981, del Convenio sobre la eliminación de cualquier discriminación contra las
mujeres de Naciones Unidas.

Ha redactado esta Carta Europea para la igualdad de las mujeres y de los
hombres en la vida local, e invita a los gobiernos locales y regionales de Europa
a firmarla y a llevarla a la práctica.

PRIMERA PARTE

PRINCIPIOS

Nosotros/as, los/as signatarios/as de esta Carta para la igualdad de las mujeres y de
los hombres en la vida local, reconocemos en lo que sigue los principios fundamentales
de nuestras acciones.

1. La igualdad de las mujeres y de los hombres constituye un derecho
fundamental.
Este derecho ha de ser aplicado por los gobiernos locales y regionales en todos los
campos donde se ejerzan sus competencias, lo que incluye su obligación de eliminar
cualquier forma de discriminación, tanto sean estas directas o indirectas.

2. A fin de asegurar la igualdad de las mujeres y de los hombres, se deben tener
en cuenta las múltiples discriminaciones y los obstáculos.
Las múltiples discriminaciones y prejuicios, aparte de los relativos al género, basados
en la raza, el color, los orígenes étnicos y sociales, las características genéticas, la
lengua, la religión o las convicciones, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, la
pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la dependencia, la edad,
la orientación sexual o el nivel económico, se han de tener en cuenta para tratar de la
igualdad de las mujeres y de los hombres.
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3. La participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de
decisiones es un requisito previo de la sociedad democrática.
El derecho a la igualdad de las mujeres y de los hombres requiere que las autoridades
locales y regionales tomen todas las medidas y adopten todas las estrategias
apropiadas para promover una representación y una participación equilibradas de las
mujeres y de los hombres en todos los ámbitos locales de toma de decisiones.

4. La eliminación de los estereotipos sobre el género es indispensable para la
consecución de la igualdad de las mujeres y de los hombres.
Los gobiernos locales y regionales han de promover la eliminación de los estereotipos y
de los obstáculos en los que se fundan las desigualdades del estatus y de la condición
de las mujeres y que conducen a la desigual valoración de los papeles de las mujeres y
de los hombres en materia política, económica, social y cultural.

5. Integrar la dimensión del género en todas las actividades de las entidades
locales y regionales es necesario para que avance la igualdad de las mujeres y de
los hombres.
La dimensión del género ha de ser tenida en cuenta en la elaboración de las políticas,
de los métodos y de los instrumentos que afectan la vida cotidiana de la población local
- por ejemplo, por medio de técnicas de integración del género en todas las políticas y
en la toma en consideración del género en la elaboración y el análisis de los
presupuestos. A este fin, la experiencia de la vida local de las mujeres, incluidas sus
condiciones de vida y de trabajo, se han de analizar y tomar en consideración.

6. Los Planes y Programas de Acción en materia de igualdad, con presupuesto
propia, son las herramientas indispensables para hacer avanzar la igualdad de
las mujeres y de los hombres.
Los gobiernos locales y regionales deben elaborar planes y programas de acción en
materia de igualdad, con los medios y los recursos, tanto financieros como humanos,
necesarios para su aplicación.
Estos principios son el fundamento sobre el que se basan los artículos expuestos en la
siguiente Parte Tercera.
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SEGUNDA PARTE

LA APLICACIÓN DE LA CARTA Y SUS COMPROMISOS

El/la signatario/a se encarga de tomar las siguientes medidas específicas para aplicar
las disposiciones de esta Carta:

1. En un plazo razonable (que no puede exceder de dos años) después de la
firma, el/la signatario/a de esta Carta se compromete, de no haberlo hecho con
anterioridad, a elaborar y adoptar su plan de acción para la igualdad y después
a aplicarlo.
2. El plan de acción para la igualdad presentará los objetivos y las prioridades
del/a signatario/a, las medidas que pretende adoptar y los recursos afectados,
a fin de que la Carta y sus compromisos sean efectivos. El plan presentará
igualmente el calendario propuesto para su aplicación. Si el/a signatario/a ya
dispone de un plan de acción para la igualdad, revisará el mismo, a fin de
asegurar que incluya todos los temas pertinentes contenidos en esta Carta.
3. Cada signatario/a realizará amplias consultas antes de adoptar su plan de
acción para la igualdad y difundirá el mismo tras su adopción. También deberá
rendir cuentas públicamente con regularidad de los progresos realizados en la
aplicación del plan.
4. Cada signatario/a revisará su plan de acción para la igualdad, si lo exigieran las
circunstancias, y elaborará un plan suplementario para cada período siguiente.
5. Cada signatario/a se compromete, por principio, a participar en el sistema de
evaluación apropiado, que se redactará a fin de seguir los progresos de la
aplicación de esta Carta y a ayudar a los gobiernos locales y regionales
europeos a intercambiar entre ellos sus conocimientos sobre los medios más
eficaces para conseguir una mayor igualdad de las mujeres y de los hombres.
Con este objetivo, los planes de acción para la igualdad y otros documentos
públicos pertinentes deberán ser accesibles.
6. Cada signatario informará por escrito al Consejo de Municipios y Regiones de
Europa, del hecho de la adopción de la Carta, de la fecha de la ratificación y
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del punto de contacto designado para asegurar toda la futura colaboración
relativa a la Carta.

TERCERA PARTE

RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA

Artículo 1

1. El/la signatario/a reconoce que el derecho a la igualdad es una condición
previa fundamental de la democracia y que la sociedad democrática no se
puede permitir ignorar la capacidad, los conocimientos, la experiencia y la
creatividad de las mujeres. A tales efectos, debe asegurar, sobre la base de la
igualdad, la inclusión, la representación y la participación de las mujeres
procedentes de otros lugares y pertenecientes a grupos de edad diferentes, en
toda la esfera de la toma de decisiones políticas y públicas.
2. El/la signatario/a, en su calidad de responsable elegido democráticamente para
promover el bienestar de su población y de su territorio, se compromete en
consecuencia a promover y a favorecer la aplicación concreta de este derecho
en todas las esferas de actividad - en tanto que representante democrático de
la comunidad local, proveedor y comanditario de servicios, planificador y
regulador, y empleador.

EL PAPEL POLÍTICO

Artículo 2 – La representación política

1. El/la signatario/a reconoce la igualdad del derecho de las mujeres y de los
hombres a votar, a ser candidatos/as, y a ser elegidos/as.
2. El/la signatario/a reconoce la igualdad del derecho de las mujeres y de los
hombres a participar en la formulación y en la aplicación de políticas, de ejercer
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los mandatos públicos y de cumplir todas las funciones a todos los niveles del
ejecutivo local.
3. El/la signatario/a reconoce el principio de la representación equilibrada en
todas las instituciones locales elegidas que participen en la toma de decisiones
públicas.
4. El/la signatario/a se compromete a tomar todas las medidas apropiadas para
defender y apoyar los derechos y principios más arriba enunciados, incluyendo:


Animar a las mujeres a inscribirse en las listas electorales, a ejercer su
derecho al voto y a ser candidatas en las listas electorales.



Animar a los partidos y grupos políticos a adoptar y a aplicar el
principio de la paridad.



A este fin, animar a los partidos y grupos políticos a tomar todas las
medidas legales, incluida la adopción de cuotas cuando se consideren
adecuadas, a fin de aumentar el número de mujeres elegidas para ser
candidatas y posteriormente elegidas.



Fijar las reglas de sus propios procedimientos y reglas de conducta, a
fin de que las candidatas y representantes elegidas no se desanimen
por formas estereotipadas de comportamiento o de lenguaje, o por
cualquier otra forma de acoso.



Adoptar las medidas que permitan a los representantes elegidos
conciliar la vida privada, vida profesional y vida pública, por ejemplo
asegurando que los horarios y los métodos de trabajo, así como el
acceso a guarderías para sus hijos e hijas y personas a su cargo,
permitan a todos y a todas los representantes elegidos una plena
participación en sus funciones.

5. El/la signatario/a se compromete a promover y a aplicar el principio de la
representación equilibrada en sus propios órganos consultivos y de toma de
decisiones, en sus nombramientos para cualquier organismo local.
6. Sin embargo, allí donde la autoridad no haya alcanzado hasta entonces una
representación equilibrada de mujeres y de hombres, se compromete a aplicar
el principio arriba mencionado, de manera que no pueda ser menos favorable
al sexo minoritario que en la situación presente.

103

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

7. El/la signatario/a se compromete también a asegurar que ningún puesto
público o político para el que nombre o elija un representante esté por principio
reservado a un sexo en razón de actitudes estereotipadas.

Artículo 3 – La participación en la vida política y cívica

1. El/la signatario/a reconoce que el derecho de la ciudadanía a participar en
asuntos públicos es un principio democrático fundamental y que las mujeres y
los hombres tienen el derecho a participar en igualdad en el gobierno y en la
vida pública de su región, ciudad o municipio.
2. En lo que se refiere a las diferentes formas de participación pública en sus
propios asuntos, por ejemplo por medio de comités consultivos, de consejos de
barrio, de participación o de ejercicios de planificación participativa, el/la
signatario/a se compromete a actuar de forma que las mujeres y los hombres
tengan la posibilidad de participar en los mismos con igualdad en la práctica.
Allí donde los medios no consigan que esta participación, se encargará de
desarrollar de probar nuevos métodos para lograrlo.
3. El/la signatario/a se ocupará de promover una participación activa en la vida
política y cívica de mujeres y hombres pertenecientes a todos los grupos de la
comunidad, en particular de las mujeres y de los hombres miembros de grupos
minoritarios que de otra forma podrían verse excluidos.

Artículo 4 – El compromiso público para la igualdad

1. El/la signatario/a deberá, como representante democrático de su municipio o
de su territorio, aceptar el compromiso público y formal de aplicar el principio
de la igualdad de mujeres y hombres en la vida pública, incluyendo:


el anuncio de la firma de esta Carta por el/la signatario/a, tras debate y
ratificación de ésta por el órgano local de representación más elevada;



el compromiso de aplicar las obligaciones contenidas en esta Carta y
de rendir cuentas pública y regularmente de los progresos realizados

104

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

en el transcurso del período de aplicación del plan de acción local para
la igualdad;


la promesa de que el/la signatario/a y los miembros electos locales
adoptarán y se conformarán a una buena conducta en materia de
igualdad de géneros.

2. El/la signatario/a utilizará su mandato democrático para incitar a las demás
instituciones públicas y políticas, así como a organizaciones privadas y las de
la sociedad civil, a tomar medidas que aseguren el ejercicio, en la práctica, del
derecho a la igualdad de las mujeres y de los hombres.

Artículo 5 – El trabajo con los agentes sociales

1. El/la signatario/a se encargará de colaborar con todos los agentes del sector
público y del sector privado, así como de la sociedad civil, a fin de promover
una mayor igualdad de las mujeres y de los hombres en todos los aspectos de
la vida en su territorio. A este fin, buscará en particular la cooperación con
todos los agentes sociales.
2. El/la signatario/a consultará con las instituciones y organismos locales,
incluidos los agentes sociales, para la preparación y la revisión de su plan para
la igualdad y sobre otros temas importantes relativos a la igualdad.

Artículo 6 – La erradicación de los estereotipos

1. El/la signatario/a se compromete a evitar y a prevenir, en la medida de lo
posible, los prejuicios, uso de expresiones verbales y de imágenes fundadas
sobre la idea de la superioridad o de la inferioridad de uno u otro de los dos
géneros, o sobre los papeles femeninos y masculinos estereotipados.
2. A este fin, el/la signatario/a garantizará que su propia comunicación, pública e
interna, oral y escrita, cumpla plenamente este compromiso y que fomentará el
uso de imágenes de género positivas, así como ejemplos igualmente positivos.
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3. El/la signatario/a ayudará a sus colaboradores, por medio de formación o por
otros medios, a identificar y a eliminar las actitudes y los comportamientos
estereotipados y ajustará los niveles de comportamiento a este respecto.
4. El/la signatario/a realizará actividades y campañas destinadas a favorecer la
toma de conciencia en relación con el papel dañino de los estereotipos de
género en lo que se refiere a la realización de la igualdad de las mujeres y de
los hombres.

Artículo 7 – La buena administración y procedimientos de consulta

1. El/la signatario/a reconoce el derecho de las mujeres y los hombres a ver sus
asuntos tratados con igualdad, imparcialidad y justicia, así como en un plazo de
tiempo apropiado, incluidos:


el derecho a ser oídos antes de que se adopte cualquier decisión
individual que les afecte y que pudiera tener una incidencia negativa;



el deber para la autoridad de dar razones de su decisión;



el derecho de ser informados sobre los temas que les conciernan.

2. El/la signatario/a reconoce que en todo lo que recaiga en sus competencias, la
calidad de sus políticas y de su toma de decisiones se vería seguramente
mejorada si las personas afectadas por las mismas tuvieran la ocasión de ser
consultadas y que es de capital importancia que las mujeres y los hombres
tengan, en la práctica, un acceso igual a la información pertinente y una
idéntica posibilidad de actuar.
3. El/la signatario/a se compromete por tanto, a considerar como apropiadas las
siguientes medidas:


Asegurarse de que las modalidades de comunicación y de la
información tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y de los
hombres, incluyendo su acceso personal a las tecnologías de la
información y de comunicación.



Asegurarse, cuando haya consultas, de que los puntos de vista que
tengan menos oportunidades de ser oídos puedan ser tomados en
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cuenta plenamente en el proceso de consulta y que se realicen
acciones positivas legales para asegurar esta participación.


Cuando sea conveniente, llevar a cabo consultas separadas para las
mujeres.

MARCO GENERAL PARA LA IGUALDAD

Artículo 8 - Compromiso general

1. En el ámbito de sus competencias, el/la signatario/a reconoce, respeta y
promueve los derechos y los principios pertinentes de la igualdad de mujeres y
hombres y combate los obstáculos y la discriminación vinculados al género.
2. Los compromisos definidos en esta Carta se aplican al signatario, allí donde,
total o parcialmente procesa en función de sus competencias..

Artículo 9 - Análisis de género

1. El/la signatario/a se encargará de efectuar, en el ámbito de sus competencias,
un análisis de género como queda definido en este artículo.
2. A este fin, el dignatario se encargará de establecer un programa para la
aplicación de sus análisis de género, de acuerdo con sus propias prioridades,
recursos y calendarios, que se incluirá o tomará en cuenta en su plan de acción
para la igualdad.
3. Los análisis sexuados comprenderán las siguientes medidas consideradas
como pertinentes:


La revisión de políticas, procedimientos, prácticas y modelos en uso
actualmente, de manera que se aprecie si en los mismos existen
discriminaciones, si están fundados en estereotipos de género y si
tienen en cuenta, de manera adecuada, las necesidades específicas
de las mujeres y de los hombres.



La revisión de la concesión de recursos, financieros o de otro tipo, con
los objetivos enunciados más arriba.
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La identificación de las prioridades y de los objetivos, de manera que
traten las cuestiones pertinentes surgidas por estas revisiones y se
aporten mejoras identificables en el suministro de servicios.



La aplicación, desde el comienzo del proceso, de un análisis de
cualquier

propuesta

significativa

para

las

políticas

nuevas

o

modificadas para los procedimientos y los cambios en la concesión de
recursos, a fin de identificar su impacto potencial sobre las mujeres y
sobre los hombres, y de tomar las decisiones finales a la luz de este
análisis.


Tener en consideración las necesidades o los intereses de aquéllos
que sufren discriminaciones o dificultades múltiples.

Artículo 10 – Las múltiples discriminaciones u obstáculos

1. El/la signatario/a reconoce que está prohibida la discriminación basada por un
motivo como el género, la raza, el origen social o étnico los caracteres
genéticos, la lengua, la religión o las creencias, las opiniones políticas u otras,
la pertenencia a una minoría nacional, la propiedad, el nacimiento, la
incapacidad, la edad o la orientación sexual.
2. Además, el/la signatario/a reconoce que, a pesar de esta prohibición,
numerosas mujeres y hombres sufren múltiples discriminaciones y encuentran
obstáculos, lo que incluye los obstáculos socio-económicos que tienen un
impacto directo sobre su capacidad para ejercer los demás derechos definidos
y precisados en esta Carta.
4.

El/la signatario/a se compromete, dentro del ámbito de sus competencias, a
llevar a cabo medidas apropiadas para combatir los efectos de las
discriminaciones y obstáculos, incluyendo:


asegurar que las múltiples discriminaciones y obstáculos se tratarán en
su plan de acción para la igualdad y sus análisis de género.



asegurar

que

las

cuestiones

planteadas

por

las

múltiples

discriminaciones y obstáculos se tomarán en cuenta en la aplicación de
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acciones o de medidas que figuran en los demás artículos de esta
Carta;


tomar medidas específicas para tratar las necesidades particulares de
los/as inmigrantes.

EL PAPEL DEL EMPLEADOR

Artículo 11

1. En sus funciones de empleador, el/la signatario/a reconoce el derecho a la
igualdad de las mujeres y de los hombres en todos los aspectos del empleo,
incluidas la organización del trabajo y las condiciones laborales.
2. El/la signatario/a reconoce el derecho a la conciliación de la vida profesional,
social y privada, así como el derecho a la dignidad y a la seguridad en el
trabajo.
3. El/la signatario/a se compromete a tomar todas las medidas razonables en el
marco de sus competencias, incluidas acciones positivas, para concretizar los
derechos arriba enunciados.
4. Las medidas citadas en el punto 3 comprenden lo siguiente:
a) La revisión de políticas y procedimientos relativos al empleo en el seno
de su entidad local, así como el desarrollo y la aplicación de la partida
"empleo" de su plan para la igualdad, a fin de tratar las desigualdades
en un plazo apropiado, cubriendo en especial, entre otros aspectos:


la igualdad de las remuneraciones, incluyendo un salario igual para
un trabajo de valor equivalente;



disposiciones que permitan la revisión de los salarios y las
remuneraciones, modalidades de pago y de jubilación;



medidas para garantizar de manera equitativa y transparente la
promoción y las oportunidades de desarrollo de carrera;



medidas para asegurar una representación equilibrada de las
mujeres y de los hombres a todos los niveles laborales, en especial
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para corregir cualquier desequilibrio en los niveles superiores y de
dirección;


medidas para suprimir la segregación profesional basada en el
género y para animar al personal a solicitar y ocupar puestos no
tradicionales;



medidas para asegurar una contratación equitativa;



medidas para asegurar unas condiciones de trabajo apropiadas, sin
peligro para la salud y con toda la seguridad;



procedimientos de consulta de los empleados y de sus sindicatos,
asegurando una participación equilibrada de mujeres y de hombres
en los organismos consultivos o de negociación.

b) La prohibición del acoso sexual en los lugares de trabajo por medio de
una declaración pública sobre el carácter inaceptable de tal
comportamiento, a la que se añadirá el apoyo aportado a las víctimas,
la introducción y la aplicación de políticas transparentes sobre la forma
de tratar a los culpables y de los esfuerzos destinados a despertar las
conciencias sobre esta cuestión.
c) La búsqueda de una composición personal, a todos los niveles,
conforme a la diversidad social, económica y cultural de la población
local.
d) La ayuda para la conciliación de la vida profesional, social y privada
por medio de:


la introducción de políticas que permitan, cuando sea conveniente,
adaptaciones del horario de trabajo y disposiciones de ayuda frente
a personas dependientes de los empleados;



animar a los hombres para que hagan uso de sus derechos en
cuanto a ausencias por causa de ayudas a personas a su cargo.

SUMINISTRO DE BIENES Y DE SERVICIOS
Artículo 12
1. El/la signatario/a reconoce que en la ejecución de sus tareas y de sus
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obligaciones relativas a la provisión de bienes y servicios, incluidos los
contratos de compra de productos, la prestación de servicios y la realización de
trabajos, es de su responsabilidad el promover la igualdad de las mujeres y de
los hombres.
2. El/la signatario/a reconoce que esta responsabilidad adquiere un especial
significado cuando propone conceder a otra entidad jurídica la gestión de un
importante servicio público, del que el/la signatario/a es responsable por ley. En
tales casos, el/la signatario/a garantizará que la entidad jurídica que reciba el
contrato (cualquiera que fuera su estatus jurídico) está obligada a asegurar la
promoción de la igualdad de mujeres y de hombres exactamente como lo
hubiera hecho el/la signatario/a si hubiera facilitado el servicio.
3. Además, el/la signatario/a se encargará de aplicar, cada vez que las juzgue
apropiadas, las siguientes medidas:
a) Para cada contrato significativo que vaya a firmar, tomar en
consideración las implicaciones de género y las oportunidades que
ofrece este contrato para la promoción de la igualdad de una manera
legal.
b) Garantizar que las disposiciones del contrato tienen en cuenta los
objetivos de igualdad de géneros.
c) Asegurar que los demás términos y condiciones del contrato en
cuestión, tengan en cuenta y reflejen estos objetivos.
d) Utilizar los poderes otorgados por la legislación europea sobre las
licitaciones públicas, para precisar las condiciones de rendimiento
referentes a las consideraciones sociales.
e) Sensibilizar al personal o a los asesores que tienen la responsabilidad
de tratar las licitaciones públicas y los contratos de alquiler, en cuanto
a las exigencias de sus funciones en relación con el género, incluyendo
asegurar su formación en la materia.
f)

Garantizar que los términos del contrato principal contengan la
exigencia de que todos los subcontratistas cumplan las obligaciones
pertinentes para promover la igualdad de género.
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EL PAPEL DEL PRESTATARIO DE SERVICIOS

Artículo 13 - La educación y la formación continua

1. El/la signatario/a reconoce el derecho a la educación para todos/as y reconoce
además el derecho de todos/as a acceder a una formación profesional y
continua. El/la signatario/a reconoce que el derecho a la educación cumple una
función vital en todas las etapas de la existencia, para que quede garantizada
una auténtica igualdad de oportunidades, se formen las aptitudes esenciales
para la vida y para el trabajo y se abran nuevas oportunidades para el
desarrollo profesional.
2. El/la signatario/a se encargará, en el ámbito de sus competencias, de asegurar
o promover el acceso igualitario a la formación profesional y continua para las
mujeres y los hombres, las/os jóvenes.
3. El/la signatario/a reconoce la necesidad de eliminar cualquier concepto
estereotipado de los papeles de las mujeres y de los hombres en todas las
formas de educación. Para conseguir esto, se encargará de tomar o de
promover, como convenga, las siguientes medidas:


La revisión del material educativo, de los programas escolares y
escolares y de los métodos de enseñanza, a fin de garantizar que los
mismos no contengan actitudes y prácticas estereotipadas.



La aplicación de acciones específicas para promover la elección de
carreras no convencionales respecto al género.



La inclusión específica, en los cursos de educación cívica y de
educación ciudadana, de elementos que destaquen la importancia de
una participación igualitaria de mujeres y hombres en la práctica
democrática.

4. El/la signatario/a reconoce que la manera en que las escuelas y otros centros
educativos estén dirigidos representa un modelo importante para los niños y los
jóvenes. Se encargará por tanto, de promover una representación equilibrada
de mujeres y de hombres a todos los niveles de la dirección y de los órganos
de gobierno de los centros escolares.
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Artículo 14 - La salud

1. El/la signatario/a reconoce el derecho de todos/as a beneficiarse del máximo
nivel de salud física y mental y afirma que el acceso de las mujeres y de los
hombres a prestaciones médicas y a tratamientos sanitarios de calidad así
como a la prevención, es de capital importancia para la concretización de ese
derecho.
2. El/la signatario/a reconoce que para asegurar la igualdad de oportunidades de
las mujeres y de los hombres que les permitan disfrutar de una buena salud,
los servicios médicos y de salud han de tomar en consideración sus diferentes
necesidades. Reconoce además, que estas necesidades no provienen
solamente de diferencias biológicas, sino igualmente de diferentes condiciones
de vida y de trabajo, así como de actitudes y prácticas estereotipadas.
3. El/la signatario/a se compromete a llevar a cabo, allí hasta donde alcancen sus
competencias, todas las acciones apropiadas para promover y asegurar a sus
administrados/as el mejor nivel sanitario posible. A este fin, el/la signatario/a se
compromete a llevar a buen fin o a promover las siguientes medidas:


La incorporación de una profunda perspectiva de género en la
planificación, aporte de recursos y suministro de servicios médicos y de
salud.



La garantía de que las actividades destinadas a promover la salud,
incluidas las destinadas a tener una buena alimentación y la
importancia del ejercicio físico, conllevan el reconocimiento de las
diferentes actitudes y necesidades de las mujeres y de los hombres.



La garantía de que las personas especializadas, incluidas las que
trabajan en la promoción de una buena salud, reconozcan las
modalidades, según las cuales el género afecta a los cuidados
médicos y sanitarios y tengan en cuenta la diferente práctica que las
mujeres y los hombres tienen de estos cuidados.



La garantía de que las mujeres y los hombres tengan acceso a una
información adecuada sobre cuestiones de salud.
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Artículo 15 - Cuidados y servicios sociales

1. El/la signatario/a reconoce que todos tienen el derecho de disponer de los
servicios sociales necesarios y de beneficiarse de la asistencia de un servicio
social en caso de necesidad.
2. El/la signatario/a reconoce que las mujeres y los hombres tienen necesidades
diferentes que pueden provenir de diversas condiciones económicas y sociales,
así como de otros factores. En consecuencia, a fin de asegurar a las mujeres y
a los hombres un igual acceso a la ayuda social y a los servicios sociales, la
entidad local firmante tomará todas las medidas razonables para asegurar:


la incorporación en la planificación, la financiación y la prestación de la
ayuda social y de los servicios sociales con perspectiva de género;



la garantía de que las personas implicadas en la prestación de la ayuda
social y de los servicios sociales reconozcan las modalidades según las
cuales el género afecta a estos servicios y que tengan en cuenta las
diferentes experiencias que las mujeres y los hombres tienen de estos
servicios.

Artículo 16 – El cuidado de los niños

1. El/la signatario/a reconoce el papel esencial que desempeñan la calidad de los
recursos destinados al cuidado de niños y niñas, que sean económicamente
abordables, accesibles a los padres y a las demás personas que se ocupan de
ellos, cualquiera que fuera su situación financiera, en la promoción de una
igualdad real de las mujeres y de los hombres y en su aptitud para conciliar su
vida profesional, pública y privada. El/la signatario/a reconoce además, la
contribución que aporta el cuidado de los niños a la vida económica y social,
así como al establecimiento del vínculo social en el seno de la comunidad local
y en todo el conjunto de la sociedad.
3. El/la signatario/a se compromete a hacer de la provisión y promoción de tales
recursos para el cuidado, directamente o a través de otros prestatarios, una de
sus prioridades. Igualmente, se compromete a promover la prestación de estos

114

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

recursos, incluida la prestación o la ayuda aportada a los sistemas de cuidado,
por el resto de los empleadores de su ámbito local.
4.

El/la signatario/a reconoce también que la educación de niños/as requiere que
se comparta la responsabilidad entre las mujeres y los hombres, y la sociedad
en su conjunto, y se encargará de enfrentarse a los estereotipos de género
según los cuales, la guarda de niños/as se considerará como una
responsabilidad propia de las mujeres.

Artículo 17 – Los cuidados a otras personas

1. El/la signatario/a reconoce que las mujeres y los hombres tienen la
responsabilidad de ocuparse de otras personas dependientes su cargo,
además de los niños y las niñas, y que esta responsabilidad puede afectar sus
posibilidades para desempeñar plenamente su papel en la sociedad.
2. El/la signatario/a reconoce además que esta responsabilidad recae de manera
desproporcionada en las mujeres, y de este modo constituye un obstáculo para
la igualdad de mujeres y de hombres.
3. El/la signatario/a se encargará de afrontar esta desigualdad de manera
conveniente:


incluyendo entre sus prioridades la ejecución y la promoción de los
sistemas de asunción de la carga, directamente o a través de otros
prestatarios, asegurando la calidad y su viabilidad económica.



facilitando apoyo y promoviendo las oportunidades ofrecidas a cuantos
sufren de aislamiento social en razón de sus responsabilidades en la
materia;



realizando campañas contra los estereotipos que presuponen que los
cuidados a las personas dependientes a su cargo son en primer lugar
responsabilidad de las mujeres.

Artículo 18 - La inclusión social
1. El/la signatario/a reconoce que todos/as tienen el derecho a ser protegidos
contra la pobreza y la exclusión social y que, en general, las mujeres están más
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expuestas a sufrir la exclusión social porque acceden en menor medida que los
hombres a los recursos, a los bienes, a los servicios y a las oportunidades.
2. El/la signatario/a se compromete por tanto, en toda la gama de sus servicios y
de sus responsabilidades y trabajando con los agentes sociales, a tomar
medidas en el marco de una aproximación globalmente coordinada para:


Promover a quienes sufren o pueden llegar a padecer una situación de
exclusión social o de pobreza, el acceso efectivo al empleo, a la
vivienda, a la formación, a la educación, a la cultura, a la información y
a las tecnologías de la comunicación, a la asistencia social y médica.



Reconocer las necesidades específicas y la situación de las mujeres
que sufren la exclusión social.



Promover la integración de las mujeres y de los hombres inmigrantes,
teniendo en cuenta sus necesidades específicas.

Artículo 19 - La vivienda

1. El/la signatario/a reconoce el derecho a la vivienda y afirma que el acceso a
una vivienda de calidad es una de las necesidades fundamentales, vital para el
bienestar de la persona y de su familia.
2. El/la signatario/a reconoce igualmente que mujeres y hombres tienen a menudo
necesidades específicas y distintas en materia de vivienda y que se han de
tener en cuenta plenamente, ya que:
a) por término medio, las mujeres disponen de menores ingresos y de
más bajos recursos financieros que los hombres y por ello necesitan
viviendas en consonancia con esto;
b) las mujeres están a la cabeza de la mayoría de las familias
monoparentales, con la necesidad, en consecuencia, de acceder a las
viviendas sociales;
c) los hombres en estado de vulnerabilidad destacan a menudo mucho
más entre las personas sin domicilio fijo (SDF).
4. El/la signatario/a se compromete pues:
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a) a facilitar o promover el acceso a una vivienda de calidad y de
dimensiones adecuados, en un medio decente, allí donde los servicios
indispensables sean accesibles;
b) tomar medidas para prevenir la ausencia de domicilio fijo, en particular
facilitando asistencia a los SDF, basándose en criterios de necesidad,
de vulnerabilidad y de no discriminación;
c) a intervenir, según sus facultades, sobre el precio de las viviendas,
para hacer que las mismas sean accesibles a quienes no disponen de
recursos suficientes.
5. El/la signatario/a se encargará igualmente, de asegurar o de promover la
igualdad del derecho de las mujeres y de los hombres a convertirse en
arrendador, propietario o titular de un título de propiedad, cualquiera que fuera
la forma, de su vivienda. A este fin, se compromete a utilizar su facultad o su
influencia para asegurar a las mujeres el mismo acceso al préstamo y a otras
formas de ayuda financiera y de crédito destinadas a adquirir una vivienda.

Artículo 20 – La cultura, el deporte y el tiempo libre

1. El/la signatario/a reconoce el derecho de todos/as a tomar parte en la vida
cultural y a disfrutar de la vida artística.
2. El/la signatario/a reconoce además el papel que desempeña el deporte en el
enriquecimiento de la vida de la comunidad y la garantía del derecho a la salud,
tal como se ha definido en el artículo 14. Reconoce que las mujeres y los
hombres tienen derecho a un acceso igual a las actividades y a las
instalaciones culturales, deportivas y de tiempo libre.
3. Reconoce que las mujeres y los hombres tienen prácticas e intereses
diferentes en materia de cultura, de deporte y de tiempo libre y que éstos
puede resultar de actitudes estereotipadas y de acciones con sesgo de género.
Se compromete en consecuencia a promover, cuando sea conveniente,
medidas que permitan:
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asegurar, tanto a mujeres, hombres a muchachos y a muchachas, el
beneficio de un igual acceso a las instalaciones y a actividades
deportivas, culturales y de tiempo libre;



animar a mujeres y a hombres, muchachos y muchachas, a participar
en igualdad en deportes y en actividades culturales, incluidas aquéllas
que

tradicionalmente

fueron

consideradas

principalmente

como

"femeninas" o "masculinas":


animar a asociaciones artísticas, culturales y deportivas a promover sus
actividades desde una visión sin estereotipos de género.



animar a las bibliotecas públicas a erradicar los estereotipos de género
a través de su catálogo de libros y otros documentos, así como en las
demás actividades de promoción y divulgación.

Artículo 21 – La seguridad

1. El/la signatario/a reconoce el derecho de todas las mujeres y de todos los
hombres a la seguridad de su persona y la libertad de movimientos y que estos
derechos no pueden ser plena o igualmente ejercidos, tanto en el ámbito
público como en el privado, cuando las mujeres y los hombres son víctimas de
la inseguridad o la ven amenazada.
2. El/la signatario/a reconoce además, que las mujeres y los hombres, en parte a
causa de obligaciones y de formas de vida diferentes, deben a menudo hacer
frente a problemas diferentes relativos a la seguridad, y que éstos deben ser
tratados de forma consecuente.
3. El/la signatario/a se compromete por tanto:
a) a analizar, teniendo en cuenta el género, las estadísticas referidas al
volumen y a los tipos de incidentes (incluidos los crímenes graves
cometidos contra la persona) que afecten a la seguridad de las mujeres
y de los hombres y, cuando sea conveniente, calibrar el nivel y la
naturaleza del miedo ante la criminalidad u otras fuentes de
inseguridad;
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b) a desarrollar y a aplicar estrategias, políticas y acciones, incluidas
mejoras específicas en el estado o en la configuración del entorno (por
ejemplo los puntos de conexión de los transportes, los aparcamientos,
el alumbrado público), para asegurar la vigilancia policial y otros
servicios vinculados con el aumento de la seguridad de las mujeres y
de los hombres en la práctica y para tratar de reducir su percepción de
falta de seguridad.

Artículo 22 - La violencia de género

1. El/la signatario/a reconoce que la violencia de género, que afecta a las mujeres
de una manera desproporcionada, constituye una violación de un derecho
humano fundamental y es una ofensa a la dignidad y a la integridad física y
moral de los seres humanos.
2. El/la signatario/a reconoce que la violencia de género nace de la idea que tiene
el agresor de la superioridad de un sexo sobre el otro, en el contexto de una
relación de poder desigual.
3. El/la signatario/a se compromete por tanto, a instaurar y a reforzar políticas y
acciones contra la violencia de género, incluyendo:


proveer o ayudar a crear estructuras de asistencia y de socorro a las
víctimas;



facilitar una información pública, en todas las lenguas empleadas
principalmente en el ámbito local, acerca de las ayudas disponibles en
la región;



garantizar la formación y capacitación de los equipos profesionales
para identificar y socorrer a las víctimas;



promover campañas de sensibilización y programas de educación
destinados a las víctimas presentes o potenciales y a los agresores.

Artículo 23 - El tráfico de seres humanos
1.

El/la signatario/a reconoce que el delito de tráfico de seres humanos, que
afecta a mujeres adultas y adolescentes de manera desproporcionada,
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constituye una violación de un derecho humano fundamental y es una ofensa a
la dignidad y a la integridad física y moral de los seres humanos.
2.

El/la signatario/a se encargará de instaurar y de reforzar las políticas y las
acciones destinadas a prevenir el tráfico de seres humanos, incluyendo:


información y campañas de sensibilización;



programas de formación para los equipos profesionales encargados de
identificar y socorrer a las víctimas;



medidas para desalentar la demanda;



medidas apropiadas para asistir a las víctimas, incluido el acceso a
tratamiento médico, a una vivienda adecuada y segura y a intérpretes.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Artículo 24 - Desarrollo sostenible

1. El/la signatario/a reconoce que en lo que se refiere a la planificación y al
desarrollo de estrategias para el futuro de su territorio, los principios del
desarrollo sostenible se han respetar plenamente estos deben incluir una
integración equilibrada de la dimensión económica, social, medioambiental y
cultural, y que incluirá igualmente la necesidad de promover y de lograr la
igualdad de las mujeres y de los hombres.
2. El/la signatario/a se compromete por tanto a tomar en consideración el principio
de igualdad de mujeres y de hombres como dimensión fundamental del
conjunto de su planificación, o del desarrollo de sus estrategias, en todo cuanto
se refiere al desarrollo sostenible de su territorio.

Artículo 25 - La planificación urbana y local

1. El/la signatario/a reconoce la importancia del desarrollo del espacio, los
transportes, la economía, y el de sus políticas y planes locales de utilización de
los suelos, a fin de crear las condiciones en las que puede llegar a ser más
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fácilmente una realidad el derecho a la igualdad de las mujeres y de los
hombres.
2. El/la signatario/a se compromete a garantizar en la concepción, la elaboración,
la adopción y la aplicación de estas políticas y de estos planes:


la necesidad de promover la igualdad real en todos los aspectos de la
vida local y de asegurar que esto se toma plenamente en
consideración, además de que,



se tendrán en cuenta de forma adecuada, las necesidades específicas
de las mujeres y de los hombres, por ejemplo respecto al empleo, al
acceso a los servicios y a la vida cultural, la educación y el ejercicio de
las responsabilidades familiares, fundadas en datos locales pertinentes
u otros, incluidos los análisis desde la perspectiva de género realizados
por la organización firmante;



las propuestas y decisiones de largo alcance en la política local serán
adoptadas teniendo en cuenta las necesidades de mujeres y de
hombres.

Artículo 26 – La movilidad y el transporte

1. El/la signatario/a reconoce que la movilidad y el acceso a los medios de
transporte son condiciones fundamentales para que las mujeres y los hombres
puedan ejercer un gran número de sus derechos, trabajos, actividades, incluido
el acceso al empleo, a la educación, a la cultura y a los servicios más
esenciales. Reconoce igualmente que el desarrollo sostenible y el éxito de las
políticas locales o regionales depende en gran medida del desarrollo de una
infraestructura y de un servicio público de transportes eficaces y de gran
calidad.
2. El/la signatario/a reconoce también que las mujeres y los hombres tienen a
menudo en la práctica necesidades y hábitos diferentes en cuestiones de
desplazamiento y de transportes, basados en factores tales como los ingresos,
las responsabilidades en el cuidado de los hijos y otras personas a su cargo, o
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los horarios de trabajo, y que por consiguiente, constituyendo las mujeres las
usuarias mayoritarias respecto a los hombres, de los transportes públicos,
3. El/la signatario/a se compromete por tanto:
a) tener en cuenta las respectivas necesidades de desplazamiento y las
modalidades de utilización de los transportes de las mujeres y de los
hombres, incluidos los públicos urbanos y rurales;
b) a actuar de manera que los servicios de transporte ofrecidos a la
ciudadanía en su territorio ayuden a responder a las necesidades
específicas, así como a las necesidades comunes de mujeres y
hombres y a la realización de una verdadera igualdad entre ellos en la
vida local.
4. El/la signatario/a se compromete igualmente, a promover la progresiva mejora
de los transportes públicos en su territorio, incluidas las conexiones
interlocales, a fin de tratar las necesidades específicas y comunes de mujeres y
hombres en materia de transporte, los cuales deben de ser regulares,
económicos, seguros y accesibles, contribuyendo así a su desarrollo
sostenible.

Artículo 27 – El desarrollo económico

1. El/la signatario/a reconoce que la gestión de un desarrollo económico
equilibrado y sostenible es factor vital para el éxito de un municipio o de una
región, y que sus actividades y servicios en este campo pueden promover de
forma significativa el avance de la igualdad de las mujeres y de los hombres.
2. El/la signatario/a reconoce la necesidad de aumentar el nivel y la calidad del
empleo de las mujeres y reconoce además que el riesgo de pobreza vinculado
al desempleo de larga duración y al trabajo no remunerado es especialmente
elevado entre las mujeres.
3. El/la signatario/a se compromete, en relación con sus actividades y servicios en
el campo del desarrollo económico, a tener plenamente en cuenta las
necesidades y los intereses de las mujeres y de los hombres, así como las
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oportunidades que permitan hacer avanzar la igualdad, y a tomar a este fin las
medidas apropiadas. Estas acciones pueden incluir:


ayudar y animar a las mujeres empresarias;



asegurar que en el apoyo a las empresas, financiero y de otro tipo,
promueva la igualdad entre los géneros;



animar a las mujeres en formación a adquirir las competencias y a
obtener las cualificaciones que conduzcan al acceso a empleos
generalmente considerados como "masculinos" y viceversa;



animar a los empleadores a contratar mujeres en prácticas o como
becarias,

con

cualificaciones

y

competencias

consideradas

tradicionalmente como "masculinas", ofreciéndoles puestos adecuados,
y viceversa.

Artículo 28 - El medio ambiente

1. El/la signatario/a reconoce su responsabilidad en relación con el alto nivel de
protección y de mejora de la calidad del medio ambiente en su territorio,
incluyendo sus políticas locales relativas a los desechos, el ruido, la calidad del
aire, la biodiversidad y el impacto del cambio climático. Reconoce el derecho
legal de las mujeres y de los hombres a beneficiarse de sus servicios y de sus
políticas en materia de medio ambiente.
2. El/la signatario/a reconoce que, en numerosos lugares, los estilos de vida de
las mujeres y de los hombres son diferentes, que las mujeres y los hombres
tienden a distinguirse en el uso que hacen de los servicios locales y de los
espacios

al

aire

libre,

o

incluso

que

se

enfrentan

a

problemas

medioambientales diferentes.
3. En consecuencia, el/la signatario/a se compromete, en lo referente al desarrollo
de sus políticas y servicios medioambientales, a conceder una consideración
plena e igual a las necesidades específicas ligadas a los diferentes estilos de
vida de las mujeres y de los hombres y al principio de solidaridad entre las
generaciones.
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EL PAPEL DE REGULACIÓN

Artículo 29 – Las entidades locales como reguladoras

1. En la ejecución de sus tareas y de sus competencias, como regulador/a de las
actividades pertinentes en su territorio a través de las ordenanzas acordadas,
el/la signatario/a reconoce la importancia que el papel de una regulación
efectiva y de la protección de los consumidores desempeña en el
mantenimiento de la seguridad y del bienestar de la población local, y que las
mujeres y los hombres pueden verse afectados de diferente forma por las
normas u ordenanzas reguladoras adoptadas.
2. En la ejecución de sus funciones como regulador, el/la signatario/a se
compromete a tener en cuenta las necesidades, intereses y condiciones de
existencia específicos de mujeres y de hombres.

HERMANAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Artículo 30

1. El/la signatario/a reconoce el valor del hermanamiento y de la cooperación
europea e internacional de los poderes locales y regionales para la
aproximación de la ciudadanía y para la promoción del intercambio de
conocimientos y de la mutua comprensión más allá de las fronteras nacionales.
2. El/la signatario/a se compromete, en sus actividades en materia de
hermanamiento y de cooperación europea e internacional:


a implicar en estas actividades, de forma igualitaria, a mujeres y a
hombres procedentes de contextos diferentes;



utilizar sus relaciones de hermanamiento y sus asociaciones europeas
e internacionales, como una plataforma de intercambio de experiencias
y de conocimientos sobre las cuestiones de igualdad de mujeres y de
hombres en el ámbito local.
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a integrar la dimensión de la igualdad entre los géneros en las acciones
descentralizadas de cooperación.”

Segon.- NOTIFICAR el present acord al “Consejo de Municipios y Regiones de
Europa” com a promotor de la Carta.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.

Oberta la part no-resolutiva de la sessió: seguiment i control de la gestió
corporativa, es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació, compresos entre el número 100 fins al 1088. Al propi temps es dona
compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries
dels dies 29 de gener i del 12 de febrer de 2009.
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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