
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2009 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de març de 2009, a les 12 hores i 5 minuts, es va 

reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària 

de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu 

president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president primer, Bartomeu 

Muñoz Calvet, del vice-president segon, Màrius García Andrade, 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, Miquel Buch Moya, Manuel Bustos Garrido, Jesús María 

Canga Castaño, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. 

Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim 

Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, Arnau Funes Romero, Xavier García Albiol, 

Joan Carles García Cañizares, Carme García Suárez, Carme García Lores, Montserrat 

Gatell Pérez, 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.  

 



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

 2

Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: el vice-president 

tercer, Jaume Vives Sobrino, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar i 

Dolores Gómez Fernández. 

 

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 

en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr. 

President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia. 

 

Aprovació de l’Esborrany de l’Acta de la Sessió plenària ordinària del dia 26 de 
febrer de 2009. 
 

Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària 

del dia 26 de febrer de 2009, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 

assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

1.- Dictamen de data 9 de març de 2009 que proposa l’adhesió de la Diputació de 
Barcelona al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI). 
 
Mesos enrera, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pacte Nacional 

per a la Recerca i la Innovació (PNRI), el full de ruta del país que té per objectiu 

augmentar la competitivitat de Catalunya i situar-la com a pol internacional de 

referència en aquests àmbits l’any 2020. El Pacte va ser consensuat amb les 

universitats, els agents econòmics i socials i els partits polítics i va ser el resultat d’un 

treball intens en què han participat més de mig miler de persones de l’empresa, 

l’administració i el món acadèmic, tant nacional com internacional. 
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Des de la seva aprovació pel Govern, el PNRI ha estat signat per diverses institucions, 

sent un pacte d’ampli consens, necessari perquè les polítiques de R+D volen 

estabilitat en el temps”. 

 

El Pacte reforça les polítiques dirigides als elements clau del sistema de recerca i 

innovació, els emprenedors i les empreses, els investigadors i les universitats i també 

es reforça el paper dels hospitals, els centres de recerca, els centres tecnològics i els 

parcs científics i tecnològics. En aquest sentit, atorga un paper molt rellevant al sector 

públic com a impulsor d’R+D+I. 

 

En aquesta línia d’adhesions, s’ha valorat també la de les diputacions catalanes i les 

entitats municipalistes,  

 

A la vista de tot l’anterior, es proposa al Ple que, prèvia l’aprovació de la Junta de 

Govern, s’adoptin els següents  

 

A C O R D S  

 

Primer. – Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Pacte Nacional per a la 

Recerca i la Innovació (PNRI), amb la formalització del document el text del qual es 

transcriu a continuació: 

 
DOCUMENT D’ADHESIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 

COMARQUES, LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I LES 
DIPUTACIONS DE BARCELONA, GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA AL PACTE 

NACIONAL PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (PNRI) 
 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de 

Catalunya i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona s’adhereixen al 

Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, per la qual cosa comparteixen la seva 
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finalitat i visió, els reptes i els objectius i la necessitat de desenvolupar els compromisos 

que s’hi estableixen, al mateix temps que es comprometen a: 

 

1. Contribuir a l’assoliment dels reptes del pacte cooperant amb els altres agents del 

sistema de recerca i innovació i a incidir en la necessitat que la recerca i la innovació 

esdevinguin de manera sostinguda una prioritat real a l’agenda política, econòmica i 

social del país. 

 

2. Materialitzar els compromisos descrits en el pacte que li afectin específicament i a 

incidir en aquells altres que per la naturalesa de la seves activitats en facilitin el seu 

desenvolupament. 

 

3. Concretar la contribució al desplegament del pacte mitjançant un acord a establir, en 

els propers mesos, amb l’Administració de la Generalitat. Aquest acord definirà les 

activitats a desenvolupar per part dels agents adherits amb una agenda preliminar que 

està reflectida en l’annex de la pàgina següent i que es desprèn del PNRI. 

 

4. Planificar adequadament les activitats derivades de la seva contribució al pacte i a 

rendir comptes periòdicament dels resultats assolits. 

 

5. Participar, de la manera que es determini, en el seguiment del desenvolupament del 

PNRI.  

 

6. Participar en les activitats de comunicació i difusió que es derivin del pacte i del seu 

desplegament. 

 

 
ANNEX  

 

ÀMBITS PER CONCRETAR LA CONTRIBUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 

MUNICIPIS I COMARQUES, LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I LES 



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

 5

DIPUTACIONS DE BARCELONA, GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA ALS COMPROMISOS I 

OBJECTIUS DEL PNRI (entre parèntesi) 

 

Emprenedoria i entorns d’innovació 
 

• Foment de l’emprenedoria orientada a la creació d’empreses intensives en 

coneixement, amb especial atenció a les dones emprenedores, en coordinació amb 

l’administració de la Generalitat i els altres agents del sistema de recerca i innovació de 

Catalunya. (comprimís 54) 

• Enfortir el paper del Parcs Científics i Tecnològics com a gestors i impulsors de la 

creació d’innovació. (compromís 57) 

• Fomentar que les àrees de concentració empresarial (vivers, polígons) incorporin 

infraestructures i activitats proactives que propiciïn la innovació empresarial. 

(compromís 57) 

• Participar en les sinergies territorials d’innovació de manera coordinada i alineada amb 

els agents socioeconòmics, les altres administracions i els agents del coneixement. 

(compromís 58) 

 
Administració innovadora i tractora d’innovació 
 

• Impulsar l’establiment de mesures que condueixin a incloure la innovació dins de la 

definició i de la gestió del lloc de treball (p. e. política d’incentius) com a element clau 

per a la qualitat dels serveis públics. (compromís 19) 

• Desenvolupar actuacions planificades per fer de la contractació pública un instrument 

per fomentar la recerca i la innovació empresarial. (compromís 59) 

• Impulsar un pla d’actuacions per a la innovació en l’administració per tal que esdevingui 

un referent en funcionament organitzatiu i de serveis innovadors adaptats a les 

necessitats existents. (compromís 62) 

 

Internacionalització 

• Alineament i coordinació dels plans de foment de la internacionalització amb els altres 

agents de la recerca i la innovació. (objectiu 4.1) 
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Socialització 

• Desenvolupar les xarxes existents de museografia industrial i científica i promoure la 

divulgació dels agents de la recerca i de la innovació de Catalunya promovent els 

aspectes científics (potencialitat científica i innovadora, museus de la ciència, indrets 

històrics de la ciència, etc.) en la promoció internacional del turisme. (compromís 80)  

• Promoure actuacions per incorporar la ciència, la tecnologia, la innovació, els valors 

que en deriven i els seus protagonistes en els continguts dels productes culturals i de 

lleure. (compromís 81) 

• Promoure la vinculació de les persones a xarxes i a grups de participació ciutadana 

orientats a la innovació social, i fomentar la participació activa de les associacions 

d’usuaris per fomentar programes actius de formació i d’informació als consumidors i 

als usuaris, amb la finalitat, entre altres, d’incrementar la demanda sofisticada de 

productes i de serveis. (compromís 85) 

 

Priorització  

• Alinear les actuacions de futur i els recursos en recerca i innovació amb el marc de 

focalització i priorització de la recerca i la innovació resultant dels processos que a 

nivell nacional es duran a terme en els propers mesos. (compromís 95) 
 

Governança i recursos 

• Participar en el desenvolupament d’un model de governança de la recerca i la 

innovació que enforteixi l’alineament dels agents en la definició i execució de polítiques. 

(objectiu 7.2) 

• Coordinar les polítiques de suport a la recerca i a la innovació mitjançant els 

mecanismes que s’estableixin i impulsar programes pressupostaris conjunts amb les 

altres administracions. (compromís 126) 

• Establir un marc d’acords amb l’Administració de la Generalitat en els temes relacionats 

amb el PNRI. (Apartat desplegament del PNRI: acords facilitadors entre 
administracions). 

 

Segon.- Manifestar que el desenvolupament dels compromisos adquirits pel que fa a 

la Diputació de Barcelona vindrà sempre condicionada per les competències que en 
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les matèries respectives té la institució i per les línies de treball i de suport als ens 

locals que en desenvolupa a través de les seves diferents Àrees.” 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 
SECRETARIA GENERAL 
 
2.- Dictamen de data 19 de març de 2009 que proposa aprovar la Memòria de la 
Gestió Corporativa de l’any 2008. 
 
“Vista la Memòria que, en compliment de l'article 149 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ha redactat la Secretaria General 

d'aquesta Corporació, donant compte detallat de la gestió corporativa durant l'any 

2008. 

 

Vist així mateix, l'informe de la Junta de Govern, aquesta Presidència, sotmet  a 

l’aprovació del Ple l ‘acord següent: 

 

APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, 

corresponent a l'any 2008, d'acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 

 
I el Ple aprovà per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents 

dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds, 

d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i Unió i l’abstenció 

dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 43 vots 

a favor i 4 abstencions 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Intervenció General 
 
3.- Dictamen de data 26 de febrer de 2009 que proposa aprovar la modificació de 
la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes dels centres 
gestors de la Diputació de Barcelona. Taxes de l’Oficina de Promoció de 
Polítiques d’Igualtat Dona-Home per al curs acadèmic 2009-2010. 
 
“Vist l’escrit de la cap de l’Oficina esmentada, 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 dels centres gestors de la Diputació per la utilització privativa o 

l’aprofitament especial del domini públic provincial i per la prestació de serveis o la 

realització d’activitats de competència provincial. Taxes de l’Oficina de Promoció de 

Polítiques d’Igualtat Dona-Home, i referides únicament a la denominació curs 

acadèmic 2009-2010, en allò que afecta a l’epígraf I. Serveis administratius de 

l’Escola. 

 

Les taxes que es proposen per al curs acadèmic 2009-2010 no experimenten cap 

increment respecte de les vigents del curs anterior. 

 

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 
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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. 

 

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 

propi Text refós, la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança fiscal reguladora de 

les taxes dels centres gestors de la Diputació per la utilització privativa o l’aprofitament 

especial del domini públic provincial i per la prestació de serveis o la realització 

d’activitats de competència provincial. Taxes de l’Oficina de Promoció de Polítiques 

d’Igualtat Dona-Home per al curs acadèmic 2009-2010, en allò que afecta a l’epígraf I. 

Serveis administratius de l’Escola, 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. 
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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 

dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 43 vots 

a favor i 4 abstencions 

 
4.- Donar compte del decret de la Presidència de data 24 de febrer de 2009 que 
resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona 
de l'exercici de 2008, i del corresponent informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
“L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost 

de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions 
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el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria 

local els ingressos i pagaments pendents. 

 

D’acord amb el segon paràgraf de l’apartat tercer del mateix article 191, la liquidació 

del pressupost de la Diputació ha estat informada per la Interventora i es presenta per 

a la seva aprovació pel President. 

 

De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRHL, les liquidacions dels 

pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 

Fundació Pública Casa Caritat i Organisme de Gestió Tributària, informades per les 

respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació pel 

President de la Diputació. 

 

La liquidació del Pressupost General posa de manifest els aspectes requerits en 

l’article 93 del RD 500/1990 i en l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la 

qual s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local.   

 

Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària, que s’elevarà al Ple, emès amb caràcter independent i que 

s’incorpora al previst a l’article 191.3, del TRHL, en compliment d’allò que disposa 

l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat 

Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 

1463/2007, de 2 de novembre. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

R E S O L U C I Ó 
 

Primer.- Aprovar  la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de  
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l’exercici 2008, les magnituds bàsiques de les quals es recullen als quadres que 

segueixen: 
Liquidació del Pressupost de la Corporació exercici 2008 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 

pressupost

ari 

                     a. Operacions corrents 718.531.442,69 499.564.664,50  

                     b. Altres operacions no 

financeres 

1.431.122,79 147.181.563,32  

1. Total operacions no financeres 

(a+b) 

719.962.565,48 646.746.227,82  

2. Actius financers 7.561.937,24 16.149.595,00  

3. Passius financers 42.000.000,00 42.704.853,43

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 

L’EXERCICI 

769.524.502,72 705.600.676,25 63.923.82

6,47

 

 

 

Ajustaments: 

 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals 

155.105.091,06 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 2.023.899,71 

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 36.662.324,13 120.466.6

66,64

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
184.390.4

93,11

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

Components Imports any 2008 Imports any 2007 

1. (+) Fons líquids 356.781.970,76  326.055.577,35

2. (+) Drets pendents de cobrament  125.278.364,71  95.228.397,90
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       - (+) del Pressupost corrent 67.806.562,99 28.437.347,08 

       - (+) de Pressupostos tancats  11.311.030,30 22.531.740,61 

       - (+) d’operacions no 

pressupostàries 

46.187.898,42 44.301.250,96 

       - (-) cobraments realitzats 

pendents d’aplicació definitiva 

27.127,00 41.940,75 

  

3. (-) Obligacions pendents de 

pagament 
104.823.483,97  97.672.151,95

       - (+) del Pressupost corrent 49.601.866,85 46.762.997,53 

       - (+) de Pressupostos tancats  38.223,04 260.096,93 

       - (+) d’operacions no 

pressupostàries 

55.192.219,18 50.650.958,29 

       - (-) cobraments realitzats 

pendents d’aplicació definitiva 

8.825,10 1.900,80 

  

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 377.236.851,50  323.611.823,30

II.  Saldos de dubtós cobrament 7.723.214,16  17.750.317,11

III. Excés de finançament afectat 39.703.484,46 2.186.142,10

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals 

(I - II - III) 
329.810.152,88

 
303.675.364,09

 
Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Institut del Teatre exercici 2008 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  

Conceptes Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 

pressupostari 

                     a. Operacions corrents 18.588.048,6

1

17.733.040,4

5

 855.008,16

                     b. Altres operacions no 267.864,45 788.663,10  -520.798,65
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financeres 

1. Total operacions no financeres (a+b) 18.855.913,0

6

18.521.703,5

5

 334.209,51

2. Actius financers  

3. Passius financers 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 

L’EXERCICI 

18.855.913,0

6

18.521.703,5

5

334.209,51

 

 

Ajustaments: 

 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals 

692.442,74 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 305.600,45 

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 70.145,90 927.897,29

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.262.106,80

 
ROMANENT DE TRESORERIA  

Components Imports any 2008 Imports any 2007 

1. (+) Fons líquids 2.721.538,74  2.221.580,30

2. (+) Drets pendents de cobrament  1.266.468,05  1.361.232,32

       - (+) del Pressupost corrent 1.151.043,64 1.017.423,13 

       - (+) de Pressupostos tancats  82.124,21 322.041,34 

       - (+) d’operacions no 

pressupostàries 

33.300,20 22.706,20 

       - (-) cobraments realitzats pendents 

d’aplicació definitiva 

938,35 

  

3. (-) Obligacions pendents de 

pagament 
1.799.548,81  1.437.211,06

       - (+) del Pressupost corrent 1.454.047,70 1.091.021,69 

       - (+) de Pressupostos tancats  1.528,23 
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       - (+) d’operacions no 

pressupostàries 

345.501,11 344.661,14 

       - (-) cobraments realitzats pendents 

d’aplicació definitiva 

 

   

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 2.188.457,98  2.145.601,56

II.  Saldos de dubtós cobrament 7.469,31  3.871,00

III. Excés de finançament afectat 191.228,27 391.006,29

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - 

II - III) 
1.989.760,40

 
1.750.724,27

 
Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Patronat d’Apostes exercici 2008 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 

pressupostari 

                     a. Operacions corrents 3.000.459,37 2.761.069,05  239.390,32

                     b. Altres operacions no 

financeres 

20.391,82  -20.391,82

1. Total operacions no financeres (a+b) 3.000.459,37 2.781.460,87  218.998,50

2. Actius financers  

3. Passius financers 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 

L’EXERCICI 

3.000.459,37 2.781.460,87 218.998,50

 

 

Ajustaments: 

 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals 

280.000,00 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici  
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6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  280.000,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 498.998,50

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

Components Imports any 2008 Imports any 2007 

1. (+) Fons líquids 678.032,12  530.522,33

2. (+) Drets pendents de cobrament  531.393,95  675.065,56

       - (+) del Pressupost corrent 228.296,75 235.114,40 

       - (+) de Pressupostos tancats  32.702,01 46.576,51 

       - (+) d’operacions no 

pressupostàries 

270.395,19
393.374,65 

       - (-) cobraments realitzats pendents 

d’aplicació definitiva 

 

  

3. (-) Obligacions pendents de 

pagament 
590.257,17  804.457,99

       - (+) del Pressupost corrent 354.621,65 582.220,60 

       - (+) de Pressupostos tancats   

       - (+) d’operacions no 

pressupostàries 

235.635,52
222.237,39 

       - (-) cobraments realitzats pendents 

d’aplicació definitiva 

 

 

 

 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 619.168,90  401.129,90

II.  Saldos de dubtós cobrament  

III. Excés de finançament afectat 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - 

II - III) 
619.168,90

 
401.129,90
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Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Fundació Pública Casa Caritat exercici 
2008 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 

pressupostari 

                     a. Operacions corrents 10.616,55  10.616,55

                     b. Altres operacions no 

financeres 

 

1. Total operacions no financeres (a+b) 10.616,55  10.616,55

2. Actius financers  

3. Passius financers 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 

L’EXERCICI 

10.616,55 10.616,55

 

 

Ajustaments: 

 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 10.616,55

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

Components Imports any 2008 Imports any 2007 

1. (+) Fons líquids 250.748,85  240.046,49

2. (+) Drets pendents de cobrament  729,19  815,00

       - (+) del Pressupost corrent 729,19 815,00 

       - (+) de Pressupostos tancats   

       - (+) d’operacions no  
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pressupostàries 

       - (-) cobraments realitzats pendents 

d’aplicació definitiva 
 

  

3. (-) Obligacions pendents de 

pagament 
5.799,62  5.799,62

       - (+) del Pressupost corrent  

       - (+) de Pressupostos tancats   

       - (+) d’operacions no 

pressupostàries 

5.799,62
5.799,62 

       - (-) cobraments realitzats pendents 

d’aplicació definitiva 
 

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 245.678,42  235.061,87

II.  Saldos de dubtós cobrament    

III. Excés de finançament afectat   

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - 

II - III) 
245.678,42

 
235.061,87

 
Liquidació del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària exercici 2008 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 

pressupostari 

                     a. Operacions corrents 38.064.425,9

5

36.738.760,7

6

 1.325.665,19

                     b. Altres operacions no 

financeres 

5.556.030,70  -5.556.030,70

1. Total operacions no financeres (a+b) 38.064.425,9

5

42.294.791,4

6

 -4.230.365,51

2. Actius financers  
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3. Passius financers 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 

L’EXERCICI 

38.064.425,9

5

42.294.791,4

6

-4.230.365,51

 

 

Ajustaments: 

 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals 

6.549.194,60 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  6.549.194,60

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2.318.829,09

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

Components Imports any 2008 Imports any 2007 

1. (+) Fons líquids 44.842.840,22  46.632.158,81

2. (+) Drets pendents de cobrament  760.841,88  585.653,94

       - (+) del Pressupost corrent 50.250,16 23.966,85 

       - (+) de Pressupostos tancats  18.021,04 73.305,89 

       - (+) d’operacions no 

pressupostàries 

692.570,68
488.482,72 

       - (-) cobraments realitzats 

pendents d’aplicació definitiva 

101,52 

  

3. (-) Obligacions pendents de 

pagament 
22.114.853,34  19.504.609,09

       - (+) del Pressupost corrent 3.000.878,60 3.226.066,51 

       - (+) de Pressupostos tancats  15.022,53 

       - (+) d’operacions no 

pressupostàries 

19.114.329,57
16.264.376,32 

       - (-) pagaments realitzats 

pendents d’aplicació definitiva 

354,83 856,27 
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I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 23.488.828,76  27.713.203,66

II.  Saldos de dubtós cobrament 4.630,69  39.050,13

III. Excés de finançament afectat 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - 

II - III) 
23.484.198,07

 
27.674.153,53

 
Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que 

se celebri, de la liquidació del Pressupost General aprovada per la Presidència, 

integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les dels 

organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació Pública Casa 

Caritat i Organisme de Gestió Tributària. 

 

Tercer.- Donar compte al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del compliment 

de l’objectiu d’estabilitat pressupostària elaborat per la Intervenció amb caràcter 

independent i que s’incorpora al previst a l’article 191.3 del TRHL, en compliment d’allò 

que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General 

d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 

Decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Quart.- Remetre còpia de la liquidació del Pressupost de la Diputació de Barcelona i 

de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament d’Economia i Finances i 

al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 

Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.” 

 

Respecte a aquest punt, el President del Grup Popular de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Garcia Albiol, volgué fer una puntualització o millor una reflexió, atès 

que hem pogut observar, manifestà, que pel que fa al capítol d’inversions, hi ha una 

part  molt important que no s’ha executat. Nosaltres som conscients que, en molts 



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

 21

casos, aquest fet obeeix a què els ajuntaments, degut a la situació de crisi que 

actualment s’està vivint, no poden fer efectius aquests projectes i per tant, no poden 

accedir a aquestes inversions. Des del Partit Popular, creiem que seria positiu i que 

seria bo que es fes algun tipus d’estudi o algun tipus d’anàlisi per part d’aquesta 

Diputació per esbrinar a on està el fet que està provocant que els ajuntaments no 

puguin accedir a aquest tipus d’inversions.  
 

I el Ple en restà assabentat. 
 

Servei de Programació 
 

5.- Donar compte del dictamen de data 16 de març de 2009 que s’eleva a la Junta 
de Govern, i mitjançant el qual es proposa la selecció de l’entitat financera de 
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local. 
 

“I. ANTECEDENTS  
 

1) RELATIUS A L’APROVACIÓ DEL PLEC DE BASES I A LA 
CONVOCATÒRIA DE  

SELECCIÓ DE L’ENTITAT FINANCERA PER FORMALITZAR L’ACCIÓ 
CONCERTADA DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL 

 
En la sessió de 29.1.2009, pel Ple de la Diputació de Barcelona es va adoptar l’acord 

mitjançant el qual va resoldre’s: 

 
“Aprovar la convocatòria i el Plec de Bases que hauran de regir l’acció concertada amb una 

entitat financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les operacions financeres 

inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels ajuntaments i les entitats 

municipals descentralitzades (per acrònim, EMD) de la província de Barcelona.” 
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El dia 30 de gener de 2009 es va publicar al BOPB, número 26, a la plana 34 i 

següents, l’anunci sobre l’acció concertada del Programa de Crèdit Local. 

 

D’acord amb la Base 6a, “El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies 

hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la present acció 

concertada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”, raó per la qual el dia 23 

de febrer de 2009  va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. 

 

La presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes es troba regulada en la Base 5a 

del Plec, la qual és del tenor següent: 

 
“5.1 Els sol·licitants presentaran al Registre General de la Diputació de Barcelona 

(Rambla de Catalunya, núm 126, de Barcelona) de 9 a 13,30 hores, instància, d’acord 

amb el model que s’adjunta com a annex I, que s’acompanyarà de dos sobres tancats, a 

l’anvers dels quals haurà de figurar, respectivament, la corresponent inscripció: “SOBRE 

NÚM. 1. Documentació per prendre part en l’acció concertada per a l’obtenció de 

finançament subsidiat de les operacions de préstec a formalitzar pels ajuntaments i les 

entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona” i “SOBRE NÚM. 2. 

Oferta econòmica per prendre part en l’acció concertada per a l’obtenció de finançament 

subsidiat de les operacions de préstec a formalitzar pels ajuntaments i les entitats 

municipals descentralitzades de la província de Barcelona” 

 
5.2 El sobre núm. 1 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel 

sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II, la documentació següent: 

 

a) Original o còpia autenticada de l’escriptura de constitució i/o Adaptació de l’Entitat 

sol·licitant i de l’escriptura de nomenament de càrrec social o poder notarial acreditatiu de 

la representació del sol·licitant –que s’acompanyarà de còpia autenticada del seu DNI-, 

documents tots ells validats prèviament per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria de la 

Diputació de Barcelona i degudament inscrits en els Registres Públics corresponents, en 

el seu cas. 
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b) Dades identificatives de la inscripció de l’entitat sol·licitant en el Registre corresponent 

del Banc d’Espanya.  

 

c) Relació dels municipis i EMD de la província de Barcelona on l’entitat disposa 

d’oficines pròpies. 

 
5.3 El sobre núm. 2 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel 

sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex III, la documentació següent: 

 

Proposta de minuta de préstec tipus, la qual, un cop acceptada per la Diputació, servirà 

de base per formalitzar els préstecs corresponents amb els ajuntaments i EMD. 

 
5.4 Les ofertes tindran una vigència de dos mesos, comptats des de la data de 

finalització de presentació de sol·licituds, termini durant el qual la Diputació de Barcelona 

haurà de resoldre la present convocatòria. Altrament es considerarà deserta.” 

 
2) RELATIUS A LES OFERTES PRESENTADES I A L’ACTUACIÓ DE L’ÒRGAN 

SELECCIONADOR 
 

2.1) OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 1 
 

En sessió celebrada per l’Òrgan de Selecció, en data 25 de febrer de 2009, es van 

obrir els sobres número 1. Les entitats financeres que han concorregut a la 

convocatòria i la qualificació de la documentació presentada han estat, segons 

transcripció de l’acta corresponent, les següents: 

 
“a)  Qualificació de la documentació presentada per la CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS 

DE BARCELONA 
 

Atesa la documentació presentada dins del sobre núm. 1, es constata que s’ha presentat la 

requerida a la Base 5.2, lletres a), c) i d). 
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Quant a l’exigida a la lletra b) (“Adaptació de l’Entitat sol·licitant i de l’escriptura de nomenament 

de càrrec social o poder notarial acreditatiu de la representació del sol·licitant –que 

s’acompanyarà de còpia autenticada del seu DNI-, documents tots ells validats prèviament per 

l’Assessoria Jurídica de la Secretaria de la Diputació de Barcelona i degudament inscrits en els 

Registres Públics corresponents, en el seu cas”), en plantejar-se dubtes sobre els poders a 

favor del Sr. Pere Guardiola Tey, l’Òrgan seleccionador ACORDA atorgar un termini perquè 

s’esmeni, i en el seu cas es complementi la documentació presentada en el sentit següent: 

 

1. Presentar una acreditació, signada per la persona que legalment i estatutàriament 

correspongui, i la condició de la qual estigui degudament acreditada mitjançant poders 

suficients, en la qual es determini si, bé per via estatutària, bé per via d’apoderament, el 

Sr. Pere Guardiola Tey tenia capacitat suficient per presentar-se a la convocatòria de 

l’acció concertada, i per comprometre’s, en nom de la CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS 

DE BARCELONA, a formular l’oferta econòmica continguda en el sobre núm. 2 

 

2. El termini finalitzarà el dilluns 2 de març de 2009, a les 13.30 hores, i la documentació 

haurà de presentar-se, en sobre tancat, el qual acompanyarà la corresponent instància, 

al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla de Catalunya, núm. 126, de 

Barcelona) 

 

b) Qualificació de la documentació presentada per la CAIXA DE CATALUNYA 
 

Atesa la documentació presentada dins del sobre núm. 1, es constata que s’ha presentat la 

requerida a la Base 5.2, lletres a), c) i d). 

 

Quant a l’exigida a la lletra b) (“Adaptació de l’Entitat sol·licitant i de l’escriptura de nomenament 

de càrrec social o poder notarial acreditatiu de la representació del sol·licitant –que 

s’acompanyarà de còpia autenticada del seu DNI-, documents tots ells validats prèviament per 

l’Assessoria Jurídica de la Secretaria de la Diputació de Barcelona i degudament inscrits en els 

Registres Públics corresponents, en el seu cas”), l’Òrgan seleccionador ACORDA atorgar un 

termini perquè s’esmeni, i en el seu cas es complementi la documentació presentada en el 

sentit següent: 
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1. Presentar una certificació de la Secretaria del Consell d’Administració, en el sentit que el 

Consell d’Administració de la CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA s’ha donat per 

assabentat que el Sr. Adolf Todó i Rovira, ha presentat la documentació i una oferta 

econòmica a la convocatòria de l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, 

aprovada per la Diputació de Barcelona, i tot això als efectes del que es disposa a l’art. 

46.6.12 dels Estatuts de la Caixa d’Estalvis de Catalunya. 

 

2.  El termini finalitzarà el dilluns 2 de març de 2009, a les 13.30 hores, i la documentació 

haurà de presentar-se, en sobre tancat, el qual acompanyarà la corresponent instància, 

al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla de Catalunya, núm. 126, de 

Barcelona) 

 

c) Qualificació de l’escrit presentat pel BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. 
 

En relació amb la convocatòria, però sense ajustar-se al model de referència, s’ha presentat, en 

data 23.2.2009 (núm. de registre 16.457), l’escrit següent:” 

 

“BBVA        Banca Institucional 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

Apreciats senyors: 

 

A la vista de l’Anunci del Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona de data 30 de 

gener de 2009 pel qual s’aprova la convocatoria i Plec de Bases per la selecció d’una 

entitat financera amb la qual s’ha de formalitzar l’acció concertada del programa de 

Credit Local, per part del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., els hi 

possem en coneixement i manifestem el nostre interes en la licitació així com la 

importancia d’estar presents en aquest concurs, si bè, a la vista del Plec de Bases i 

Condicions del mateix s’ens fa dificil el seu complimient, comportant, possiblement, 

una exclusió del mateix. S’ens perjudici del que s’exposa i donat el nostre interés en 

aquesta licitació, podriem aportar totes aquelles consideracions que al nostre entendre 
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suposarien millores comunes per a ambdues parts i d’aquesta manera augmentar la 

possible concurrencia de mes entitats financeres. 

 

Barecelona 20 de gener del 2009 

 

Andreu Morales i Parejo  ” 
 

Atès que aquesta Entitat no ha presentat ni sobre núm. 1 ni 2, l’Òrgan de selecció acorda 

rebutjar la documentació als efectes de la convocatòria de l’acció concertada del Programa de 

Crèdit Local, aprovada per la Diputació de Barcelona.” 
 

2.2) COMPLEMENT DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA I QUALIFICACIÓ 
 

a) DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
 

El  dia   3   de   març   de   2009,  l’Òrgan de Selecció celebrà una sessió per valorar la  

documentació requerida a les entitats financeres admeses. Segons resulta de la 

transcripció de l’acta, s’han de destacar els aspectes següents: 

 
“D’acord amb l’acreditació de la Secretària de la Corporació, Sra. Petra Mahillo García: 

 

“CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA 

Ha presentat un sobre tancat amb documentació (el 2.3.2009, a les 08:54:27 núm. de 

registre 0900018976). 

  

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA 

No ha presentat documentació”. 

 

b) QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 

 
b.1) Qualificació de la documentació sol·licitada a la CAIXA DE CATALUNYA I 

VALORACIÓ 
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Vista la documentació presentada, es constata que s’ha presentat la requerida segons l’acord 

abans transcrit de l’Òrgan seleccionador: 

 

ES PRESENTA en temps i forma la documentació requerida per l’Òrgan seleccionador. 

Concretament una certificació de la Secretaria del Consell d’Administració, en el sentit que 

el Consell d’Administració de la CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA s’ha donat per 

assabentat que el Sr. Adolf Todó i Rovira, ha presentat la documentació i una oferta 

econòmica a la convocatòria de l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, aprovada 

per la Diputació de Barcelona, i tot això als efectes del que es disposa a l’art. 46.6.12 dels 

Estatuts de la Caixa d’Estalvis de Catalunya. 

 

En conseqüència, l’Òrgan seleccionador acorda declarar que la CAIXA D’ESTALVIS DE 

CATALUNYA ha presentat la documentació requerida en el sobre núm. 1, exigida en la Base 

5.2 i, per tant, resulta admesa en aquesta fase. 

 

b.2) Qualificació de la documentació sol·licitada a la CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA I VALORACIÓ 

 
Atès que no s’ha complert el requeriment formulat per l’Òrgan seleccionador, i que no ha estat 

acreditada la representació mitjançant la qual actuava la CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 

BARCELONA, l’Òrgan acorda rebutjar la sol·licitud formulada per aquesta entitat i declarar-la 

no admesa en aquesta fase, tot això d’acord amb les Bases 9.1 (incís final) i 9.2.” 

 

2.3) OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 
 
El dia 4 de març de 2009, l’Òrgan de selecció celebrà una sessió per valorar la 

documentació requerida a les entitats financeres admeses en el sobre número 2. 

 

A la vista de la documentació presentada, i la qual serà objecte de valoració en els dos 

apartats següents, l’Òrgan seleccionador acordà declarar que la CAIXA D’ESTALVIS 
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DE CATALUNYA ha presentat la documentació requerida en el sobre núm. 2, exigida 

en la Base 5.3 i, per tant, resulta admesa en aquesta fase. 

 

Així mateix, l’Òrgan va resoldre donar trasllat de la documentació presentada en el 

sobre número 2 per la CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA als serveis tècnics de la 

Direcció de Planificació Econòmica per al seu informe. 

 

II.  CONDICIONS DE L’OFERTA DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA 
 

D’acord amb la documentació presentada, la Caixa d’Estalvis de Catalunya ofereix la 

concertació d’una línia de préstec a formalitzar amb els ajuntaments i les entitats 

municipals descentralitzades de la província de Barcelona, inscrites dins dels 

Programa de Crèdit Local, en les condicions que s’indiquen tot seguit: 

 

Tipus d’interès aplicable: Euribor a 3 mesos + 1,90% 

Import de la línia de crèdit: 110.000.000.- euros anuals 

Durada total dels contractes: 10 anys 

 

III.  ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA PRESENTADA 
 
Sobre l’oferta presentada per Caixa d’Estalvis de Catalunya, en data 11 de març de 

2009, ha estat emès l’Informe de la Direcció dels Serveis de Planificació Econòmica, 

l’avaluació del qual es reprodueix a continuació: 

 

“Davant l’existència d’una única oferta declarada vàlida, el procés de valoració 

consistirà en determinar si l’oferta econòmica presentada s’ajusta o no a les 

circumstàncies actuals del mercat creditici. 
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La Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament 

d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en l’acta de la reunió de 20 de 

gener de 2009 de la Comissió Mixta de seguiment dels convenis relatius a les 

operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de 

domiciliació de la participació municipal en els tributs de l’Estat ( PMTE), formalitzats a 

l’empara de la Resolució ECF/1898/2003, de 29 de maig, que s’incorpora com annex, 

va resoldre : 
“a) S’acorda augmentar el diferencial màxim per a totes les modalitats de conveni en 

0,65 punts resultant aquest en un 2%. D’altra banda, i atesa la variabilitat observada 

darrerament en les condicions del mercat creditici, s’estableixen aquestes condicions 

màximes únicament per al primer trimestre de 2009 en comptes del semestre com era 

habitual. Per aquest motiu, la propera reunió ordinària de la comissió mixta es convocarà 

per determinar les condicions del segon trimestre de 2009. 

b) Per tant, les condicions financeres màximes a aplicar en les operacions de crèdit a 

formalitzar durant el primer trimestre de 2009 són les que es detallen a continuació: 

1.- En les operacions pactades amb un tipus d’interès variable s’aplicarà un diferencial 

màxim d’un 2% sobre l’Euribor. 

2.- En les operacions pactades amb un tipus d’interès fix s’aplicarà un tipus d’interès 

màxim que es determinarà en el moment de la concertació per addició d’un 2% al swap 

de l’EURIBOR operacions de crèdit amb un capital inicial igual o superior a 300.000 

euros i no són aplicables a les operacions de crèdit estructurades llevat de l’estructura 

necessària per oferir un tipus fix. Les despeses per amortització anticipada es 

determinaran en funció del cost de l’extinció anticipada de l’instrument financer derivat. 

Si l’operació de crèdit no està vinculada a un derivat, la comissió màxima per 

amortització anticipada serà d’un 3% sobre l’import de l’amortització. 

3.- En tots els casos, la comissió d’obertura màxima serà d’un 0,75%” 
 

El Butlletí Estadístic mensual del Banc d’Espanya publica les dades mensuals i anuals, 

relatives a l’Euribor i al tipus d’interès de noves operacions de préstecs i de crèdits, 

tant de societats no financeres, com de crèdits a l’habitatge.  
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Per tal de comparar l’oferta presentada amb les dades estadístiques publicades, s’han 

pres com a referència les dades de les operacions inferiors al milió d’euros, ja que 

representen el 75% de les operacions del Programa de Crèdit Local. Amb les 

estadístiques de les operacions semblants a les del Programa de Crèdit Local (que 

s’incorporen com annexes) s’ha elaborat el quadre comparatiu següent: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la documentació anterior, el que subscriu, considera que la proposta formulada 

per Caixa d’Estalvis de Catalunya, està en concordança amb les actuals 

circumstàncies del mercat financer, ja que: 

 

• No es supera el marge establert en la reunió de data 20 de gener de 2009 en la 

Comissió mixta de seguiment dels convenis relatius a les operacions de crèdit 

a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació 

de la participació municipal en els tributs de l’Estat (PMTE), formalitzats a 

l’empara de la Resolució ECF/1898/2003, i 

• El tipus de l’oferta presentada per la Caixa d’Estalvis de Catalunya, per a totes 

les operacions del Programa de Crèdit Local, s’ajusta al tipus mitjà de les 

Any Mes
Euribor a 1 

any

Crèdit a 
Societats 

no 
financeres 

< 1 M €
Diferencial 

Euribor

Crèdit a 
Societats 

no 
financeres 

< 1 M €
Diferencial 

Euribor
Crèdit 

Hipotecari
Diferencial 

Euribor
 04  2,276 3,68 1,40 3,74 1,46 3,47 1,19
 05  2,335 3,73 1,40 3,69 1,36 3,59 1,26
 06  3,432 4,86 1,43 4,83 1,40 4,78 1,35
 07  4,445 5,98 1,54 5,96 1,52 5,65 1,21
 08  4,807 5,30 0,49 5,51 0,70 5,71 0,90

 Feb 4,349 5,71 1,36 5,74 1,39 5,74 1,39
 Mar  4,590 5,82 1,23 5,80 1,21 5,56 0,97
 Abr  4,820 5,99 1,17 5,98 1,16 5,58 0,76
 May  4,994 6,11 1,12 6,07 1,08 5,75 0,76
 Jun  5,361 6,22 0,86 6,12 0,76 5,90 0,54
 Jul  5,393 6,33 0,94 6,26 0,87 6,08 0,69
 Ago  5,323 6,40 1,08 6,30 0,98 6,18 0,86
 Sep  5,384 6,43 1,05 6,32 0,94 6,28 0,90
 Oct  5,248 6,57 1,32 6,56 1,31 6,26 1,01
 Nov  4,350 6,02 1,67 6,15 1,80 6,21 1,86
 Dic  3,452 5,30 1,85 5,51 2,06 5,71 2,26

09  Ene 2,622 4,49 1,87 4,93 2,31 4,80 2,18

Font: Butlletí Mensual Banc d'Espanya

Tipus aplicats per Caixes 
d'Estalvis Tipus aplicats per IFM Tipus aplicats per IFM
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operacions realitzades, tal com es desprèn de les dades estadístiques 

publicades pel Banc d’Espanya referents al mes de gener de 2009, sobre els 

diferents tipus d’interès aplicats a les diferents operacions analitzades. 

 

En aquest sentit, els termes fixats per les Bases aprovades pel Ple són els següents: 

 
“BASE 10a. Selecció de l’entitat financera  
 

A la vista dels antecedents, dels informes emesos i de les propostes formulades, la Junta 

de Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de l’entitat financera que 

formuli l’oferta d’acció concertada que resulti més avantatjosa d’acord amb els criteris 

fixats en aquest plec de bases. Igualment, podrà declarar desert el concert en cas que 

cap de les ofertes satisfés els interessos generals.” 

 

Altrament, s’ha de tenir en compte que la formalització amb una entitat financera de 

l’acció concertada garanteix que la línia de crèdit inclourà com a beneficiaris a tots els 

municipis i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona, amb 

condicions iguals per a tots ells, i per un període mínim de 2 anys. 

 

Per tot això, ateses les condicions de l’oferta presentada, en el marc de les obligacions 

i la resta de determinacions de l’acció concertada, es considera que compleix amb els 

criteris del Plec de Bases aprovat pel Ple, en el sentit de ser avantatjosa i satisfer els 

interessos generals. 

 

Respecte de la minuta de préstec, una vegada analitzada, es considera adient el seu 

clausulat, per be que, per tal d’evitar possibles dubtes sobre la finalització del període 

de carència, es proposa la modificació de la clàusula primera, en el sentit següent: 

ON DIU:  
"Si un cop transcorregut el període de carència la part prestatària no ha disposat de la 

totalitat del capital concedit, la Caixa d'Estalvis de Catalunya haurà d'efectuar el 
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pagament de tot el capital restant mitjançant un ingrés en el compte corrent assenyalat 

en aquesta clàusula. La quantitat ingressada quedarà a disposició de la part prestatària" 

 

ES PROPOSA QUE DIGUI: 
 

“Si un cop transcorregut el període de carència, el qual finalitzarà el __.__.__, la part 

prestatària no ha disposat de la totalitat del capital concedit, la Caixa d'Estalvis de 

Catalunya haurà d'efectuar el pagament de tot el capital restant mitjançant un ingrés en 

el compte corrent assenyalat en aquesta clàusula. La quantitat ingressada quedarà a 

disposició de la part prestatària" 

 

Per tot l’exposat, el sotasignant, d’acord amb l’anàlisi econòmica del cost financer de la 

oferta presentada, proposa la selecció de l’entitat financera Caixa d’Estalvis de 

Catalunya per a la formalització de l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, a 

l’objecte d’obtenir el finançament de les operacions financeres dels Ajuntaments i 

Entitats Menors Descentralitzades de la província de Barcelona, d’acord amb les 

condicions següents: 

 

Tipus d’interès aplicable: Euribor a 3 mesos + 1,90% 

Import de la línia de crèdit: 110.000.000.- euros anuals 

 Durada total dels contractes: 10 anys.” 

 

IV.  PROPOSTA DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ I CONFORMITAT DE LA CAIXA 
D’ESTALVIS DE CATALUNYA A LA MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA PRIMERA 
DE LA MINUTA DE PRÉSTEC 
 
En data 12 de març de 2009, s’ha reunit l’Òrgan seleccionador i ha proposat 

seleccionar per formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local l’entitat 

financera CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, amb les condicions assenyalades, i 

d’acord amb la base desena del plec regulador. 
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En data 16 de març de 2009, el Director General de la Caixa de Catalunya, Sr. Adolf 

Todó i Rovira, ha manifestat la conformitat de l’entitat en relació amb la modificació de 

la clàusula primera de la minuta de préstec, proposada per la Direcció de Serveis de 

Planificació Econòmica, i relativa a consignar-hi la data concreta de finalització del 

període de carència. 

 

V.  RÈGIM JURÍDIC DE L’ACCIÓ CONCERTADA 
 
1. Tal com es consignava al Dictamen aprovat pel Ple de la Corporació, en la sessió 

celebrada el 29 de gener de 2009, l’entramat de l’acció concertada inclou tres 

subjectes (Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i cadascun dels 

ajuntaments o EMD que decideix participar en el Programa de Crèdit Local), i s’articula 

en tres relacions jurídiques: 

 

- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada; 

- la que s’estableix entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el 

Programa; 

- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i 

cada ajuntament o EMD. 

 

Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament 

vinculades. 

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

de Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores de 

les subvencions a Ajuntaments per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs 

contractats dins del conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit corresponent” 

(publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 297, del 
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13.12.1994), i les determinacions de desplegament de les Normes (Decret de 9.1.1995 

i Acord de la Comissió de Govern de 26.1.1995).  

 

Les referides Normes tenen naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna 

compliment al requeriment de l’art. 17.2 de la L 38/2003, de 17.11, General de 

Subvencions, relatiu a la necessitat d’ordenança específica per a modalitats de 

subvencions, i d’aquí que l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 

Barcelona no resulti d’aplicació directa, sinó supletòria al Programa de Crèdit Local 

(art. 3.2.c del text de 2004 i 4.2.c del de 2008), atesa la seva regulació específica. 

 

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

participa en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base de l’operació de 

préstec que formalitzen ambdues entitats. 

 

Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del 

Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba 

exclosa de l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30.10, de contractes del sector 

públic (LCSP), tot això de conformitat amb l’article 52 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5.3, el qual es remet a 

l’art, 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l de la LCSP. 

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

Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de 

foment, ve regulada per les disposicions i els instruments següents: 

 

a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36. 
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b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242. 

 

c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135. 

 

d) Les ja esmentades “Normes reguladores de les subvencions a Ajuntaments per a 

subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació de 

Barcelona-Entitat de crèdit corresponent” (publicades en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona núm. 297, del 13.12.1994). 

 

e) El Plec de bases aprovat pel Ple de la Corporació en la sessió de 29.1.2009, l’oferta 

de l’entitat financera seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació 

de Barcelona. 

 
 En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 
Primer.- Seleccionar l’entitat financera Caixa d’Estalvis de Catalunya per formalitzar 

l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, a l’objecte d’obtenir el finançament de 

les operacions financeres dels Ajuntaments i Entitats Menors Descentralitzades de la 

província de Barcelona, d’acord amb les condicions següents: 

 

Tipus d’interès aplicable: Euribor a 3 mesos + 1,90% 

Import de la línia de crèdit: 110.000.000.- euros anuals 

Durada total dels contractes: 10 anys 
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Segon.-  Disposar que l’acció concertada es regirà pel Plec de bases aprovat pel Ple 

de la Corporació en la sessió de 29.1.2009, els presents acords, l’oferta de l’entitat 

financera Caixa d’Estalvis de Catalunya, el conveni formalitzat entre aquesta i la 

Diputació de Barcelona, i la normativa detallada a l’apartat V de la part expositiva del 

Dictamen. 

 

Tercer.- Formalitzar el conveni de l’acció concertada del programa de Crèdit Local 

entre la Caixa d’Estalvis de Catalunya i la Diputació de Barcelona d’acord amb la 

minuta, el text de la qual és la següent: 

 
“CONVENI A FORMALITZAR ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CAIXA 

D’ESTALVIS DE CATALUNYA PER EXECUTAR EL PROGRAMA DE CRÈDIT 

LOCAL  
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’ Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, 

President de la Diputació de Barcelona, assistit per la Secretària General de la 

Corporació, l’Il·lma. Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides en el 

Decret de la Presidència de la Corporació d’11 de novembre de 2008 (BOPB núm. 279, 

del 20/11/2008). 

 

CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, representada per el Sr. Adolf Todó i Rovira, 

Director General de la Caixa d'Estalvis de Catalunya.  

 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 

I.  Que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària de 26 de maig de 1994, 

aprovà el Programa de Crèdit Local, programa de cooperació per als municipis 

situats dins de la seva província, adreçat a subsidiar el tipus d'interès dels 

préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per a finançar les inversions 
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en obres i establiment de serveis públics, per a ésser desenvolupat mitjançant 

una acció concertada amb una entitat financera amb implantació a tot el territori 

de la província de Barcelona.  

II.  Que des d’ençà, els ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades han 

participat en aquest Programa de Cooperació aconseguint crèdits a través de 

l’entitat financera seleccionada, per un import de més de 1.200 milions d’euros, 

en condicions òptimes i amb la subvenció per part de la Diputació de Barcelona 

dels interessos d’aquests préstecs per un import de més de 150 milions 

d’euros. 

III.    Que amb la voluntat de continuar amb l’esmentada iniciativa, la Diputació de 

Barcelona, en sessió plenària de 29 de gener de 2009 va aprovar una nova 

convocatòria i el corresponent plec de bases que regirà l’acció concertada amb 

una entitat financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les 

operacions financeres inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar 

pels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de 

Barcelona, per a l’any 2009 i 2010. 

 

  Que l’esmentada convocatòria va ser publicada el dia 30 de gener de 2009 al 

BOPB número 26, pàgina 34 i següents, mitjançant anunci sobre la nova acció 

concertada del Programa de Crèdit Local.  

IV.  Que, com a resultat del procés seguit a la convocatòria, la Junta de Govern de 

la Diputació de Barcelona, en sessió de data ************ de 2009, a proposta 

del seu President, va aprovar la selecció de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, 

com a entitat financera per formalitzar l’acció concertada del Programa de 

Crèdit Local. D’aquest acord es va donar compte al Ple de Diputació de 

Barcelona de data ********************** de 2009 per al seu coneixement. 

 

Per tot això, ambdues parts signants del concert, formalitzen l’acte mitjançant el present 

document, amb subjecció als següents: 
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PACTES  

 
PRIMER.- OBJECTE 
 

L’objecte del present Conveni entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d'Estalvis de 

Catalunya és formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, adreçat a 

subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels Ajuntaments i Entitats 

Municipals Descentralitzades de la Província de Barcelona, d'acord amb els objectius 

del referit programa i de conformitat amb el corresponent Plec de Bases, en les 

condicions financeres següents: 

 

Import:   CENT DEU MILIONS D’EUROS (110.000.000,- €) ANUALS 

Interès:  Euríbor a 3 mesos + 1,90% (Revisió trimestral) 

Comissió obertura Sense 

Termini màxim:  10 anys (inclòs com a màxim 1 any de carència) 

 
SEGON.-  OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 

La Diputació de Barcelona pagarà d'una sola vegada la quantitat atorgada, l’import de 

la qual serà l’equivalent financer dels punts percentuals del tipus d’interès 

subvencionat, d'acord amb la normativa de subvencions aprovada pel Ple de la 

Corporació en el marc del Programa de Crèdit Local, a cadascun dels crèdits acollits a 

la present línia de finançament concertat, en el termini de 30 dies a comptar des de 

l'endemà de la signatura del conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 

l'ajuntament corresponent. 
 

La Caixa d’Estalvis de Catalunya formalitzarà els préstecs corresponents amb els ens 

beneficiaris pels imports concedits de conformitat amb les propostes que formuli la 

Diputació de Barcelona per a cada sol·licitud presentada pels ajuntaments i entitats 

municipals descentralitzades de la província de Barcelona, garantint-se per a tots ells, 

un import mínim de 150.000 euros per any. 
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La Caixa d’Estalvis de Catalunya no podrà denegar les operacions proposades per la 

Diputació de Barcelona, sempre que els ajuntaments o entitats municipals 

descentralitzades de la província de Barcelona reuneixin les condicions legals per 

endeutar-se i disposin de l’autorització dels Departament d’Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya, en el seu cas, i haurà de donar resposta en un termini de 15 

dies hàbils sobre la viabilitat de l’operació. 

 

Així mateix, ambdues parts tindran tots aquells drets i obligacions establerts d’acord 

amb la regulació que s’esmenten en els pactes següents.  

 
TERCER.-  RÈGIM DE L’ACCIÓ CONCERTADA 

 
L’acció concertada es regirà pel present Conveni, els acords de selecció adoptats per la 

Junta de Govern en data           , l’oferta de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, el Plec de 
Bases regulador de l’acció concertada amb una entitat financera per a l’obtenció de 

finançament subsidiat de les operacions financeres inscrites dins del programa de 

crèdit local a formalitzar pels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de 

la província de Barcelona, publicat al BOPB núm. 26, de 30.1.2009 i que s’adjunta al 

present conveni com annex I, i la normativa esmentada en el Plec. 

 
QUART.-   RELACIÓ AMB ELS PRESTATARIS 
 
Les sol·licituds de préstecs dels ajuntaments i les entitat municipals descentralitzades 

que es vulguin acollir a aquest Programa de Cooperació es tramitaran a través de la 

Diputació de Barcelona de conformitat amb les Normes reguladores de les 

subvencions a ajuntaments per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs 
contractats dins del present conveni aprovades per la Junta de Govern de la 

Corporació en sessió de data 19 d’octubre de 1994, publicades al BOPB núm. 297 de 

13.12.1994 i que s’hi incorporen com annex II.  
 

Així mateix, els ens beneficiaris hauran de formalitzar el corresponent Conveni 
regulador de conformitat amb el model que s’adjunta com annex III. 
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Un cop tramitades les sol·licituds per la Diputació de Barcelona, els ens beneficiaris 

hauran de formalitzar el corresponent préstec amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya 

d’acord amb la minuta de préstec que s’adjunta com a annex IV del present conveni. 

 

CINQUÈ.-  VIGÈNCIA  
La durada de l’acció concertada és per als anys 2009 i 2010 i, per tant, el present 

conveni tindrà una vigència de dos exercicis pressupostaris, essent prorrogable de 

forma expressa un exercici més. 

 

SISÈ.-  COMISSIÓ DE SEGUIMENT  
Es constituirà una comissió de seguiment integrada per representants d’ambdues parts 

signatàries a l’objecte de fer una avaluació del funcionament del concert. Aquesta 

Comissió es reunirà el mes de setembre de cada any per avaluar el programa de 

finançament i proposar-ne millores, si escau. 

 

Així mateix, es reunirà dins l’últim mes de l’any anterior a la seva aplicació per acordar 

la possible pròrroga del concert i les noves condicions. 

 

SETÈ.-  COMISSIÓ TÈCNICA 
Durant els tres primers mesos de funcionament d’aquest concert es crearà una 

Comissió tècnica de seguiment de la gestió d’aquest programa per resoldre els 

problemes de gestió que puguin aparèixer. Aquesta Comissió estarà integrada per 

tècnics de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de la Diputació de  

Barcelona i pels tècnics responsables de la gestió d’aquesta línia de crèdit que 

determini la Caixa d’Estalvis de Catalunya. La periodicitat de les reunions de la 

comissió tècnica serà fixada per la Diputació de Barcelona. 

 
La Caixa d’Estalvis de Catalunya determinarà el seu departament i les persones de 

contacte per a la tramitació i resolució dels expedients.  
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I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en lloc i 

la data que s’assenyalen, per duplicat i a un sol efecte.” 

 

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resultat del procés 

de selecció de l’acció concertada del programa de Crèdit Local, i notificar-ho a l’entitat 

seleccionada i a la resta que han participat. 

 

Cinquè.- Donar compte al Ple dels presents acords.” 

 

I el Ple en restà assabentat. 

 
6.- Dictamen de data 16 de març de 2009 que proposa aprovar la modificació de 
crèdit 7/2009 del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici de 
2009. 
 
“Vistes les relacions de partides que es proposa crear i augmentar la consignació, per 

crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdit entre diferents 

partides de l’estat de despeses del pressupost 2009. 

 

Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 

possibilitat d’efectuar crèdits extraordinaris, suplements de crèdit, baixes de crèdits i 

transferències de crèdit entre diferents partides del pressupost, de la manera i amb 

l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les bases d’execució del pressupost, amb 

la reserva al Ple de les transferències entre grups de funció, excepte quan les baixes i 

les altes afectin a crèdits de personal. 
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Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 

matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per crèdit extraordinari, 

suplement de crèdit, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 

 

Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 

d’acord amb la Circular 16/2008 de la Intervenció General, sobre modificacions de 

pressupost. 

 

Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que 

s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa 

l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat 

Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 

1463/2007, de 2 de novembre. 

 

Atès que les bases 18a a 22a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 

competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 

Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 

Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,  l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 7/2009 del pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2009, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i 

transferències de crèdit, per un import total de cent vuitanta-dos milions cinc-cents 

quaranta-sis mil vuitanta-sis euros amb noranta-sis cèntims (182.546.086,96 EUR), 
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amb el detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord 

a tots els efectes. 

 

Segon.- Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació 

del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò 

que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General 

d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 

Decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

 

Tercer.- Exposar al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 

hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 

el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 

aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 

definitivament aprovats. 

 

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 

corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 

 

Cinquè.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 

d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i al 

Departament  d’Economia  i  Finances  de  la  Generalitat de Catalunya, de conformitat  

amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 

 

I el Ple aprovà per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents 

dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds, 

d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i Unió i l’abstenció 

dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 43 vots 

a favor i 4 abstencions 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
7.- Dictamen de data 4 de març de 2009 que proposa aprovar la concessió 
demanial, a favor de la Fundació Privada Pro Persones amb Disminució Psíquica 
Catalònia, sobre determinats espais i edificis del recinte de Flor de Maig, al 
municipi de Cerdanyola del Vallès. 
 
Aquest dictamen quedà damunt de la taula. 

 

Servei de Contractació 
 

8.- Dictamen de data 3 de març de 2009 que proposa prorrogar de mutu acord 
amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA (CIF A-82018474), amb efectes d’1 
d’abril de 2009 a 31 de març de 2011, la vigència del contracte formalitzat en data 
16 de març de 2005, relatiu al servei de telecomunicacions de dades de la 

Diputació de Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa estesa 
al territori), corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius. 
 
“Vist  que  es  va  adjudicar  la  contractació  relativa al servei de telecomunicacions de  

dades de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa 

estesa al territori) per acord del Ple de data 24 de febrer de 2005, mitjançant concurs, 

a l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA (CIF A-82018474), per un import total pels 

dos lots de 12.728.750,41 € (IVA inclòs), amb vigència d’1 d’abril de 2005 a 31 de 

març de 2009, i que es va formalitzar mitjançant contracte en data 16 de març de 

2005. 

 

Atès que el Plec de Prescripcions Tècniques que regeix el contracte porta incorporats 

els annexs I i II, en els que estan relacionades les línies contractades en el moment de  
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l’adjudicació. 

 

Atès que, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), el contracte de referència es regeix 

pel Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel 

Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP).  

 

Atès que la clàusula 1e) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 

contractació de referència estableix que “el contracte tindrà una durada de quatre anys 

i és prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses 

les pròrrogues, pugui excedir de sis anys.”  

 
Atès que el director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, mitjançant 

escrit de data 26 de febrer d’enguany, manifesta que considera oportuna la pròrroga 

prevista i aporta els annexs III i IV, que s’adjunten a aquesta proposta, en els quals es 

detallen les línies contractades actualment. 

 

Atès que a l’abans referit escrit s’adjunta el del legal representant de l’empresa 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA, de data 5 de febrer de 2009, pel qual comunica el seu 

interès per prorrogar el contracte en els termes establerts.  

Atès que el servei promotor de la contractació ha fet, tot indicant l’aplicació 

pressupostària, l’estimació de la despesa que a continuació s’indica: 

 
ANY 2009 - 1 D'ABRIL AL 31 DE DESEMBRE 

  

LOT 1 - INFORMATICA  - PARTIDA  24300 121C0 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                     47.680,00 € 9                   429.120,00 € 
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LOT 2 - MUNICIPAL  - PARTIDA  24300 552A1 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                  136.945,00 € 9                1.232.505,00 € 

  

LOT 2 - BIBLIOTEQUES  - PARTIDA  24300 451C0 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                  111.976,67 € 9                1.007.790,00 € 

  

LOT 2 - ORGT   - PARTIDA               611  22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                     58.333,33 € 9                   525.000,00 € 

 

TOTAL PERIODE LOT 1                   429.120,00 € 
TOTAL PERIODE LOT 2                2.765.295,00 € 

 

 

ANY 2010 - 1 DE GENER   AL 31 DE DESEMBRE 
 

LOT 1 - INFORMATICA  - PARTIDA  24300 121C0 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                     47.680,00 € 12                   572.160,00 € 

 

LOT 2 - MUNICIPAL  - PARTIDA  24300 552A1 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                  136.945,00 € 12                1.643.340,00 € 

 

LOT 2 - BIBLIOTEQUES  - PARTIDA  24300 451C0 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                  111.976,67 € 12                1.343.720,00 € 

 

LOT 2 - ORGT   - PARTIDA               611  22204 
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IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                     58.333,33 € 12                   700.000,00 € 

 

TOTAL PERIODE LOT 1                   572.160,00 € 
TOTAL PERIODE LOT 2                3.687.060,00 € 

 
 
ANY 2011 - 1 DE GENER   AL 31 DE MARÇ  

  

LOT 1 - INFORMATICA  - PARTIDA  24300 121C0 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                     47.680,00 € 3                   143.040,00 € 

  

LOT 2 - MUNICIPAL  - PARTIDA  24300 552A1 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                  136.945,00 € 3                   410.835,00 € 

  

LOT 2 - BIBLIOTEQUES  - PARTIDA  24300 451C0 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                  111.976,67 € 3                   335.930,00 € 

  

LOT 2 - ORGT   - PARTIDA               611  22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                     58.333,33 € 3                   175.000,00 € 

  

TOTAL PERIODE LOT 1                   143.040,00 € 
TOTAL PERIODE LOT 2                   921.765,00 € 

  

TOTAL IMPORT PRORROGA LOT 1                1.144.320,00 € 
TOTAL IMPORT PRORROGA LOT 2                 7.374.120,00 € 

 TOTAL                8.518.440,00 € 
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i que, per tant, és d’aplicació el que disposa l'article 174 del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 

març (TRLRHL). 

 

Atès que la competència per prorrogar aquest contracte correspon al Ple de la 

Corporació d’acord amb l’establert a la disposició addicional segona i la disposició 

derogatòria única de la LCSP. 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest diputat 

adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva el Ple, previ informe de la Comissió 

Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 

següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Prorrogar de mutu acord amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA (CIF 

A-82018474), amb efectes d’1 d’abril de 2009 a 31 de març de 2011, la vigència del 

contracte formalitzat en data 16 de març de 2005, relatiu al servei de 

telecomunicacions de dades de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica 

corporativa i Lot 2 Xarxa estesa al territori), d’acord amb els escrits de dates 26 i 5 de 

febrer de 2009 del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i del legal 

representant de l’empresa, respectivament, i de conformitat amb la clàusula 1e) del 

Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la contractació. 

 

Segon.-  Substituir els annexs I i II del Plec de Prescripcions Tècniques pels annexs III 

i IV, que s’adjunten a aquesta resolució, per tal d’actualitzar la relació de línies 

contractades.  
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Tercer.- Declarar plurianual la despesa generada per la pròrroga de referència, 

d'acord amb el que estableix l'article 174 del TRLRHL, amb càrrec als pressupostos 

corporatius, segons el següent detall: 

 
ANY 2009 - 1 D'ABRIL AL 31 DE DESEMBRE 

  

LOT 1 - INFORMATICA  - PARTIDA  24300 121C0 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                     47.680,00 € 9                   429.120,00 € 

  

LOT 2 - MUNICIPAL  - PARTIDA  24300 552A1 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                  136.945,00 € 9                1.232.505,00 € 

  

LOT 2 - BIBLIOTEQUES  - PARTIDA  24300 451C0 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                  111.976,67 € 9                1.007.790,00 € 

  

LOT 2 - ORGT   - PARTIDA               611  22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                     58.333,33 € 9                   525.000,00 € 

 

TOTAL PERIODE LOT 1                   429.120,00 € 
TOTAL PERIODE LOT 2                2.765.295,00 € 

 

 

ANY 2010 - 1 DE GENER   AL 31 DE DESEMBRE 
 

LOT 1 - INFORMATICA  - PARTIDA  24300 121C0 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                     47.680,00 € 12                   572.160,00 € 
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LOT 2 - MUNICIPAL  - PARTIDA  24300 552A1 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                  136.945,00 € 12                1.643.340,00 € 

 

LOT 2 - BIBLIOTEQUES  - PARTIDA  24300 451C0 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                  111.976,67 € 12                1.343.720,00 € 

LOT 2 - ORGT   - PARTIDA               611  22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                     58.333,33 € 12                   700.000,00 € 

 

TOTAL PERIODE LOT 1                   572.160,00 € 
TOTAL PERIODE LOT 2                3.687.060,00 € 

 
 
ANY 2011 - 1 DE GENER   AL 31 DE MARÇ  

  

LOT 1 - INFORMATICA  - PARTIDA  24300 121C0 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                     47.680,00 € 3                   143.040,00 € 

  

LOT 2 - MUNICIPAL  - PARTIDA  24300 552A1 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                  136.945,00 € 3                   410.835,00 € 

  

LOT 2 - BIBLIOTEQUES  - PARTIDA  24300 451C0 22204 

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                  111.976,67 € 3                   335.930,00 € 

  

LOT 2 - ORGT   - PARTIDA               611  22204 
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IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                     58.333,33 € 3                   175.000,00 € 

  

TOTAL PERIODE LOT 1                   143.040,00 € 
TOTAL PERIODE LOT 2                   921.765,00 € 

  

TOTAL IMPORT PRORROGA LOT 1                1.144.320,00 € 
TOTAL IMPORT PRORROGA LOT 2                 7.374.120,00 € 

 TOTAL                8.518.440,00 € 

 

Quart.- Notificar els presents acords a l’empresa adjudicatària, amb domicili a 

Barcelona, (08029), Avinguda de Roma, núm. 73-91, planta 10, per al seu 

coneixement i efectes.” 

 

I el Ple aprovà per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents 

dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds, 

d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i Unió i l’abstenció 

dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 43 vots 

a favor i 4 abstencions 

 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA  
 
Servei d’Organització i Inspecció de Serveis 
 

9.- Dictamen de data 24 de febrer de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balenyà, 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  Balenyà  en  data  18  de  desembre  de  2008  acordà la  
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delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 

dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 

 

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 

mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 

personals necessaris. 

 

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 

l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 

en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 

corresponguin. 

 

Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 

la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 

favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 

Barcelona els següents 

 

ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balenyà, 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 expedició de documents administratius. Taxa per Llicències urbanístiques. 

Taxa per llicència d’obertura d’establiments. Taxa per prestació de serveis en la 

piscina municipal i utilització d’instal·lacions esportives. Taxa de clavegueram. Taxa 
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per prestació de serveis socials i culturals. Taxa per entrada 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 ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies de construcció, runes, anques, puntals, estintols, bastides i altres 

instal·lacions anàlogues. Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 

ambulants i rodatges cinematogràfics. Taxa per obertura de sondatges o rases en 

terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres.  

 

- Taxa per serveis especials per espectacles o transports. Taxa per la intervenció 

administrativa en activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme 

municipal. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o 

entitats que utilitzen el domini públic per a prestar el servei de subministraments que 

no afectin la generalitat del veïnat. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i 

vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local. Taxa per la 

prestació del servei de la bàscula municipal. Taxa per la prestació dels serveis 

d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, 

emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats, sotmesos a la 

preceptiva autorització sanitària municipal, taxa per la prestació de serveis festius, 

costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius, sancions, 

execucions subsidiàries fiances i qualsevol altre ingrés de dret públic i fiances. 

 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 

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

 

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 

aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 

en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 

preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 
10.- Dictamen de data 24 de febrer de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Begues, 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 Begues en data 28 de gener de 2009 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 
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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 Begues, en data 

28 de gener de 2009 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: 

 

- Altres ingressos de dret públic: execucions subsidiàries 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 

aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 

en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 
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preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 
11.- Dictamen de data 24 de febrer de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal, 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 Castellbisbal en data 26 de gener de 2009 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 Castellbisbal, en 

data 26 de gener de 2009 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: 

a) Aprovació de fallits i baixes per referència fins un import de 3.000 € per contribuent. 

b) Concessió de fraccionaments de pagament sense garantia, sempre que la seva 

quantia no excedeixi de 3.000 €. 

 

Per al càlcul dels referits imports, s’acumularan tots els expedients o peticions que es 

formulin per un mateix contribuent. 

 

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. 

 
12.- Dictamen de data 24 de febrer de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 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  Lliçà d’Amunt en data 29 de desembre de 2008 acordà la  
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delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 

dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 

 

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 

mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 

personals necessaris. 

 

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 

l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 

en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 

corresponguin. 

 

Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 

la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 

favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 

Barcelona els següents 

ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en 

data 29 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 retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 

abusivament a la via pública 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’ajuntament. 

 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. 

 

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 

aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 

en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 

preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

13.- Dictamen de data 24 de febrer de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mediona, 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 Mediona en data 9 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. 
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En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 

amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 

 

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 

mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 

personals necessaris. 

 

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 

l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 

en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 

corresponguin. 

 

Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 

la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 

favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 

Barcelona els següents 

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

9 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: 

 

I – Execucions subsidiàries 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 

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

 

II – Sancions administratives 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

III – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 

 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  - En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels 

quals s’hagin 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 
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preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 

delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Mediona a favor de la Diputació 

de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 

gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 

s’enumeren: 

 

I – Impost sobre béns immobles 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

II – Impost sobre activitats econòmiques 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 
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 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. 

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

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

 

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

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
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 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 

 Expedició de documents cobratoris 

 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

 

V – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids 

urbans. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals. 

 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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VI – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

VII – Contribucions especials 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

VIII – Quotes d’urbanització (Ajuntament) 

 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. 

 

IX – Quotes d’urbanització (Entitats Urbanístiques Col·laborades) 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 

X – Aquells conceptes ja delegats en acords plenaris anteriors d’aquells tributs i altres 

ingressos de dret públic municipals respecte dels quals s’hagin 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.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 
14.- Dictamen de data 24 de febrer de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olivella, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament d’Olivella en data 25 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, 
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 

corresponguin. 

 

Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 

la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 

favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 

Barcelona els següents 

 

ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olivella, en data 25 

de novembre de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 

recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 

s’especifiquen: 

 

I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 

 Expedició de documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 

realitzat per l’ORGT.  

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

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

 

II – Taxes per llicències urbanístiques 

 Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe 

realitzades per l’Ajuntament. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 

aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 

en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 

preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 
15.- Dictamen de data 24 de febrer de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rellinars, a favor de la Diputació 
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de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Rellinars en dates 20 de desembre de 2008 i 28 de gener 

de 2009 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 Rellinars, en data 

20 de desembre de 2008 i 28 de gener de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona 
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de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 

continuació s’especifiquen: 

 

I – Execucions subsidiàries 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

II – Contribucions especials 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 

aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 

en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 

preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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16.- Dictamen de data 24 de febrer de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, 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 Cugat Sesgarrigues 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. 

 

En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 

amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 

 

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 

mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 

personals necessaris. 

 

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 

l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 

en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 

corresponguin. 

 

Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 

la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 

favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 

Barcelona els següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat 

Sesgarrigues, en data 23 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: 

 

I – Contribucions Especials 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

II – Execucions subsidiàries 

 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 – Sancions administratives 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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IV – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

V – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels 

quals s’hagin delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 

recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de 

dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions 

delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 

competent. 

 

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 

aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 

Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 

en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 

preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 

delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 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: 
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I – Impost sobre béns immobles 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

II – Impost sobre activitats econòmiques 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

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

tasques. 

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

 

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

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

 Realització de 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 recàrrecs d’extemporaneïtat 

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

 Resolució dels 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. 

 

V – Taxa per recollida d’escombraries. Taxa per servei de clavegueram. 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

VI – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 

subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores 

de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual 

consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que 

obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 

 Expedició de documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
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 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 

realitzat per l’ORGT. 

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

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

 

VII – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per prestació de l’escola bressol. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

VIII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

IX – Quotes d’urbanització 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 

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

 

X – Aquells conceptes ja delegats en acords plenaris anteriors d’aquells tributs i 

altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals s’hagin 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.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 
17.- Dictamen de data 24 de febrer de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, 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 Salvador de Guardiola en data 15 de gener de 2009  

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. 
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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 de Sant Salvador 

de Guardiola, en data 15 de gener de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les 

funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 

continuació s’especifiquen: 

 

I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació 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 la provisió de constrenyiment. 
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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.  

 

III – Sancions administratives 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

IV – Taxa per expedició de document. Taxa llicències urbanístiques. Taxa retirada de 

vehicles. Taxa intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i 

instal·lacions. Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol. Taxa serveis 

ensenyaments especials en establiments municipals. Taxa per la prestació del servei 

d’ajuda a domicili i altres serveis socials assistencials. Taxa per llicència d’autotaxi i 

vehicles de lloguer. Taxa per la utilització privativa de béns de domini públic afectes al 

servei públic. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials 

de construcció, runes i altres instal·lacions anàlogues. 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
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V – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar, no 

delegats en anteriors acords. 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

2.- Acceptar l’especificació i clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la 

Diputació de Barcelona en anteriors acords, respecte a les funcions de gestió i 

recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 

s’especifiquen: 

 

I – Impost sobre increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana. 

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 

 Expedició de documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 

realitzat per l’ORGT. 

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

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
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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 – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts  en el sòl, subsòl 

o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 

de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 

l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 

en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 

telefonia mòbil: 

 

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 

 Expedició de documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 

realitzat per l’ORGT. 

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

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

 

Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 

delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola a 

favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació 

abasta les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic 

que a continuació s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

II – Impost sobre activitats econòmiques 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
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 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

econòmiques. 

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes 

tasques. 

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

 

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 

 Expedició de documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 

realitzat per l’ORGT. 

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

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

 

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
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VI – Taxa cementiri municipal. Taxa entrada de vehicles a través de les voreres i 

reserves de via pública per aparcaments exclusius. Taxa de clavegueram. Taxa 

Ocupació via pública. Taxa vigilància especial. 

 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. 

 

VII - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts  en el sòl, subsòl 

o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 

de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 

l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 

en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 

telefonia mòbil: 

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 

 Expedició de documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
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 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 

realitzat per l’ORGT. 

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

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

 

VIII – Quotes d’urbanització 

 Notificació de 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. 

 

IX -  Contribucions especials 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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X - Taxa per expedició de document. Taxa llicències urbanístiques. Taxa retirada de 

vehicles. Taxa intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i 

instal·lacions. Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol. Taxa serveis 

ensenyaments especials en establiments municipals. Taxa per la prestació del servei 

d’ajuda a domicili i altres serveis socials assistencials. Taxa per llicència d’autotaxi i 

vehicles de lloguer. Taxa per la utilització privativa de béns de domini públic afectes al 

servei públic. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials 

de construcció, runes i altres instal·lacions anàlogues. 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

XI – Execucions subsidiàries 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

XII – Sancions administratives 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 

XIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar: 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
18.- Dictamen de data 5 de març de 2009 que proposa incoar expedient de 
traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Veciana, del tram de la carretera 
BV-1007 entre els p.k. 2,450 i 3,045. 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Veciana, en sessió ordinària celebrada en data 30 

de desembre de 2008, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant 

ofici de data 16 de gener de 2009, presentat en el Registre d’entrada amb data 23 de 

gener de 2009, en virtut del qual es demana la cessió a l’Ajuntament del tram de la 

carretera BV-1007 que transcorre pel terme municipal de Veciana, situat entre el p.k. 

2,450 (coincident amb el límit de  terme al municipi de Pujalt) fins al p.k. 3,045 

(coincident amb el final de la referida carretera situat al terme municipal de Veciana). 
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Atès que la petició de l’Ajuntament comporta el traspàs de titularitat a l’Ajuntament de 

Veciana 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, dins del terme municipal de Veciana. 

 

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 l’Ajuntament de Veciana en relació al traspàs a la titularitat municipal del referit 

tram de carretera, en els termes següents: 

 
(...) 

“En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a la procedència de l’acceptació de la proposta 

de traspàs de la carretera BV-1007 per part de l’Ajuntament de Veciana, us comunico el 

següent: 

• La carretera BV-1007 s’inicia en el p.k. 0+000 en el nucli de l’Astor i finalitza en el p.k. 

3+045 en l’encreuament amb la carretera BV-1001. 

• Per part de l’Ajuntament de Pujalt es tramita el traspàs del tram de carretera BV-1007 

situat dins del terme municipal, concretament del p.k. 0+000 a 2+450. 

• A la vista de que el tram de carretera sol.licitat completa la resta de carretera (p.k. 

2+450 a 3+045), i el trànsit que l’utilitza és majoritàriament local, procedeix iniciar la 

incoació de l’expedient de traspàs, a la jurisdicció municipal, donat que es compleix 

l’article 172 del nou Reglament de carreteres. 

 

És per tot això que s’informa FAVORABLEMENT el mateix. 

 

S’adjunta full amb les dades específiques del tram de carretera.” (...)   

 

Vist el referit full contenint la fitxa de dades geomètriques del tram de carretera objecte 

de cessió, el contingut de la qual es reprodueix de la manera següent: 
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Carretera:   BV-1007 

Pk. Inicial:  2+450  (límit de terme municipal) 

Pk. Final:   3+045  (creuament amb BV-1001) 

Amplada mitjana:     4,95  m 

Superfície:  2.945,00 m2 

Estat del ferm:  Bo 

Obres de fàbrica:  2+680  Pont sobre RENFE 

Senyalització vertical:    Pk.  Marge Sentit  Tipus descripció 

   2+480  D R-201  Limitació 20 Tn 

   2+875  D R-1   

   2+875  D S-840  Stop a 150 mts. 

   3+000  D PK          3 

   3+010  E R-201  Limitació 20 Tn 

   3+040  D R-2   

 

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.  

 

Vist el que disposa l’article 5 bis, núm. 2  de la Llei catalana 7/1993, de 30 de 

setembre, de carreteres, sobre les competències de la Diputació de Barcelona 

respecte a la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial. 

 

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 
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Decret 293/2003, de 18 de novembre, determina: “A aquests efectes tenen la condició 

de xarxa viària municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 

 

Atès que l’article 173 del citat Reglament disposa el següent, pel que fa al procediment 

de traspàs: 

 
“1. L’expedient de traspàs s’ha de promoure a instància de l’ajuntament corresponent o del 

departament competent en matèria de carreteres. 

 

2. L’expedient s’inicia a la direcció general competent i ha de ser resolt pel conseller o 

consellera, a proposta del director o directora general, si hi ha acord entre les administracions 

cedent i cessionària; en cas contrari, ha de ser resolt pel Govern de la Generalitat.”   

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 

Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva al Ple, 

previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea, l’adopció dels 

següents  

 

A  C  O  R  D  S 
 

Primer.- Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Veciana, segons la 

petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de data 30 de 

desembre de 2008, del tram comprès entre el p.k. 2,450 i el p.k. 3,045 de la carretera 

BV-1007, actualment gestionada per la Diputació de Barcelona de conformitat amb 

l’article 5 bis, núm. 2 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, amb les 

característiques tècniques 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 Dictamen 

present. 
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Segon.- Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició formulada 

per l’Ajuntament de Veciana, 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 Veciana els presents acords per al seu 

coneixement i als efectes procedents. 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 
19.- Dictamen de data 10 de març de 2009 que proposa incoar expedient de 
traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Pujalt, del tram de la 
carretera BV-1007, entre els p.k. 0,000 i 2,450. 
 

“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Pujalt, en sessió ordinària celebrada en data 20 de 

febrer de 2008, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici de 

data 21 de febrer de 2008, presentat en el Registre d’entrada amb data 22 de febrer de 

2008, en virtut del qual va demanar la cessió a l’Ajuntament del tram de la carretera 

BV-1007 que transcorre des del nucli de l’Astor al p.k. 0,000 fins al límit del terme 

municipal de Pujalt, situat al p.k. 2,450. 

 

Atès que la petició de l’Ajuntament comporta el traspàs de titularitat a l’Ajuntament de 

Pujalt 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, dins del terme municipal de Pujalt. 

 

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 
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per l’Ajuntament de Pujalt en relació al traspàs a la titularitat municipal del referit tram 

de carretera, en els termes següents: 
 

(...) 

“En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a la procedència de l’acceptació de la proposta 

de traspàs de la carretera BV-1007 per part de l’Ajuntament de Pujalt, us comunico el següent: 

 

• La carretera BV-1007 s’inicia en el p.k. 0+000 en el nucli de l’Astor i finalitza en el p.k. 

3+045 en l’encreuament amb la carretera BV-1001. 

 

• Per part de l’Ajuntament de Veciana es tramita el traspàs del tram de carretera BV-

1007 situat dins del terme municipal, concretament del p.k. 2+450 a 3+045. 

 

• A la vista de que el tram de carretera sol·licitat completa la resta de carretera (p.k. 

0+000 a 2+450), i el trànsit que l’utilitza és majoritàriament local, procedeix iniciar la 

incoació de l’expedient de traspàs, a la jurisdicció municipal, donat que es compleix 

l’article 172 del nou Reglament de carreteres. 

 

És per tot això que s’informa FAVORABLEMENT el mateix. 

S’adjunta full amb les dades específiques del tram de carretera.” (...)   

 

Vist el referit full contenint la fitxa de dades geomètriques del tram de carretera objecte 

de cessió, el contingut de la qual es reprodueix de la manera següent: 

 

 

Carretera:   BV-1007 

Pk. Inicial:  0+000  (inici de la ctra. al nucli de l’Astor) 

Pk. Final:   2+450  (límit de terme municipal) 

Amplada mitjana:     4,95  m 

Superfície:  12.127,50 m2 

Estat del ferm:  Bo 
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Obres de fàbrica:  0+322  Canó o estruct. de tubs cilíndrics 

   0+382  Canó o estruct. de tubs cilíndrics 

   0+739  Clavegueró. Estructura de llum < 2 mts. 

   1+300  Canó o estruct. de tubs cilíndrics 

   1+610  Canó o estruct. de tubs cilíndrics 

   1+687  Canó o estruct. de tubs cilíndrics 

Senyalització vertical:    Pk.  Marge Sentit  Tipus descripció 

   0+000  D PK 

   0+150  D S-510  L’ASTOR 

   0+150  D R-501  3/0 

   0+150  D S-500  L’ASTOR     

   0+150  E R-301  30 

   0+725  D P-14a 

   0+725  D S-7 

   0+783  E PC-80 

   0+823  E PC-80 

   0+824  E PC-80 

   0+855  E PC-80 

    

    Pk.  Marge Sentit  Tipus descripció 

   1+000  D PK 

   1+010  D PC-80 

   1+011  D PC-80 

   1+079  D PC-80 

   1+080  D PC-80 

   1+132  E P-14a 

   1+132  E S-7  40 

   2+000  D PK 
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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.  

 

Vist el que disposa l’article 5 bis, núm. 2  de la Llei catalana 7/1993, de 30 de 

setembre, de carreteres, sobre les competències de la Diputació de Barcelona 

respecte a la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial. 

 

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.”   

 

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  
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A  C  O  R  D  S 
 

Primer.- Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Pujalt, segons la 

petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de data 20 de 

febrer de 2008, del tram comprès entre el p.k. 0,000 i el p.k. 2,450 de la carretera BV-

1007, actualment gestionada per la Diputació de Barcelona de conformitat amb l’article 

5 bis, núm. 2 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, amb les 

característiques tècniques 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 Dictamen 

present. 

 

Segon.- Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició formulada 

per l’Ajuntament de Pujalt, 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 Pujalt els presents acords per al seu coneixement 

i als efectes procedents.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 

20.- Dictamen de data 4 de març de 2009 que proposa aprovar inicialment la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola. 
 
“I- ANTECEDENTS. 
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1. La Diputació de Barcelona és membre del Consorci Parc de Collserola d’acord 

amb el previst a l’article 1 dels Estatuts, aprovats per l’Assemblea General del 

Consorci en sessió de data 22 de novembre de 1999 i publicats al Butlletí Oficial de 

la Província, número 4, de 5 de gener de 2000. 

 

2.   L’Assemblea General del Consorci del Parc de Collserola en sessió ordinària de 18 

de desembre de 2008 va adoptar, amb el vot favorable de la majoria absoluta de 

membres, l’acord de modificació dels vigents Estatuts, i alhora acordà sol·licitar a la 

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugués a 

terme les actuacions materials per a l’execució de l’anterior acord, previstes a la 

legislació i que siguin comunes a tots els ens consorciats. 

 

3.  La modificació proposada té per únic objecte l’adaptació del text dels Estatuts a: 

 

• la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per tal 

d’adaptar les previsions de la Llei als òrgans de govern del Consorci. 

• la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 

II-   EMPARAMENT JURÍDIC 

 

1. Sobre l’adequació material de legalitat. 

 

Examinades les proposades modificacions als Estatuts, i essent considerades d’interès 

general per a la millor organització i funcionament del Consorci, aquestes s’ajusten al 

què disposen el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 

(ROAS/1995), aprovat pel D.179/1995, de 13 de juny, i la resta de disposicions legals 

de l’ordenament jurídic per les quals es regeixen els consorcis locals catalans. 

 
 



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

 99

2. Sobre la competència orgànica i tràmits procedimentals restants. 

 

2.1. La modificació dels estatuts dels consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan 

superior de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb 

les mateixes formalitats que per a la seva aprovació (ROAS/1995, art. 322). 

 

2.2. Les esmentades formalitats (ROAS/1995, art. 313) impliquen que els acords 

d’aprovació i modificació d’estatuts s’han d’adoptar amb el vot favorable de la 

majoria absoluta dels membres de la Corporació, raó de la qual la seva 

aprovació correspon al Ple de la corporació de forma indelegable (L 7/1985, art. 

33.1.ñ), en relació amb el número 4 del mateix article). 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Gerent dels 

Serveis d’Espais Naturals, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 

l’Àrea d’Espais Naturals, proposa al President delegat d’aquesta Àrea que elevi al Ple, 

per a la seva aprovació l’adopció dels següents  

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar inicialment, amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres 

del Ple, la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola, d’acord amb 

el text que es transcriu a continuació: 

 
“Modificació de l’article 10 

 

Es modifica la lletra h) de l’article 10 dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola, que 

resta redactada de la manera següent: 

 

“Alienar béns i drets del Consorci i la contractació administrativa i privada atribuïda per la 

legislació de règim local a l’òrgan superior de l’entitat.”  
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Modificació de l’article 13 

 

S’introdueix una nova lletra a l’article 13 dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola, 

que resta redactada de la manera següent: 

 

“i) La contractació administrativa i privada atribuïda per la legislació de règim local al 

president de l’entitat.”  

 

Modificació de l’article 14 

 

Es modifica la lletra i) de l’article 14 dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola, que 

resta redactada de la manera següent: 

 

“Aprovar projectes i inversions i la corresponent contractació administrativa i privada en les 

quanties atribuïdes per delegació del president o de l'Assemblea General.”  

 

Modificació de l’article 18 

 

Es modifica la lletra g) de l’article 18 dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola, que 

resta redactada de la manera següent: 

 

“Realitzar les contractacions administratives i privades de caràcter menor i el procediment 

negociat en les quanties atribuïdes per delegació del president.”  

 

Modificació de l’article 21 

 

Es modifica l’article 21 dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola, que resta redactat 

de la manera següent: 

 

“El Consorci podrà disposar del personal necessari, el nombre, la categoria i funcions del 

qual es determinarà en les plantilles formulades i aprovades per l’Assemblea General. A 
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més del personal propi, les entitats consorciades podran assignar funcions de suport entre 

els treballadors de la seva plantilla. 

Els llocs de treball que es contractin des del Consorci per a prestar els seus serveis, 

estaran subjectes a les disposicions del règim funcionarial o laboral. 

L’aprovació de la plantilla es farà conjuntament amb l’aprovació del pressupost”. 

 

Segon .- Sol·licitar a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona que dugui a terme les actuacions materials per a l’execució de l’anterior 

acord, previstes a la legislació i especialment pel que fa a la seva publicitat. La qual 

cosa implica que l’anunci d’aprovació de la modificació estatutària del Consorci del 

Parc de Collserola que publiqui la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona sigui de caràcter col·lectiu i substitueixi el que ha de publicar 

separadament aquest ajuntament.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 

21.- Dictamen de data 9 de març de 2009 que proposa ratificar la formalització 
del conveni interadministratiu de col·laboració que té per objecte la incorporació 
de la Generalitat de Catalunya al Consorci del Parc de Collserola per al reforç de 
la gestió del futur Parc Natural de Collserola. 
 
“I. ANTECEDENTS DE FET 
1. La  Diputació  de  Barcelona  i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana  

de Barcelona, com a successores de la tasca realitzada per l’extinta Corporació 

Metropolitana de Barcelona, han impulsat decididament la protecció de Collserola com 

a administracions locals, amb l’escaient implicació econòmica i la inversió personal i 

material que això ha comportat vers la conservació de la qualitat natural de l’espai, 

comptant amb la col·laboració dels municipis consorciats. 
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2. Actualment el Consorci del Parc de Collserola, entitat impulsada per la Diputació de 

Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en la 

qual també hi són presents els nou municipis amb territori al Parc de Collserola, 

exerceix les competències de gestió de l’espai d’interès natural “Serra de Collserola” i 

de l’àmbit de protecció definit al Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi 

Natural del Parc de Collserola, de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 4 dels 

Estatuts de l’entitat. 

 

3. Com a culminació del procés de millora de la protecció de la Serra, des del Consorci 

del Parc de Collserola i des de l’administració local implicada, inclosos els municipis 

amb territori al parc, s’ha vingut impulsant la conversió de l’espai d’interès natural 

conformat pel Parc de Collserola, en un Parc Natural a l’empara del que preveu la Llei 

12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals de Catalunya. 

 

4. L’Assemblea General extraordinària del Consorci, en la sessió de 23 de juliol de 

2008, va adoptar l’acord, d’una banda, d’aprovar la incorporació de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, al Consorci del 

Parc de Collserola, de conformitat amb l’article 1 dels seus Estatuts, incorporació que 

resta condicionada a l’entrada en vigor de la modificació dels Estatuts reguladors del 

Consorci, i, de l’altra, d’aprovar la minuta de conveni interadministratiu de 

col·laboració, el text definitiu de la qual – un cop introduïdes les corresponents 

modificacions -cal sotmetre novament a aprovació per part de l’Assemblea General del 

Consorci en la sessió extraordinària prevista pel proper dilluns dia 16 de març, que té 

per objecte la incorporació de la Generalitat de Catalunya al Consorci del Parc de 

Collserola.  

 
II. FONAMENTS DE DRET 
 

1. A l’apartat  tercer  de  l’article  312 del  Reglament  d’obres, activitats i serveis dels ens  
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locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, s’indica que el caràcter local del 

Consorci s’ha de determinar en els seus estatuts, els quals inclouen aquesta previsió en 

el seu article primer; motiu pel qual resulta d’aplicació la legislació de règim local. 

 

2. El Consorci del Parc de Collserola és competent per a la signatura de convenis 

interadministratius, en aplicació de les previsions de l’article 4 dels Estatuts de l’entitat, 

en el marc del que preveu l’article 103 de la Constitució, i d’acord amb allò establert als 

articles 4 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en especial l’article 

6, sobre consorcis interadministratius. 

 
3. La integració de la Generalitat al Consorci del Parc de Collserola implicarà l’escaient 

modificació dels Estatuts del Consorci, conforme preveu a l’article 1, pel que fa a la 

composició dels òrgans de govern i administració del nou consorci. La modificació dels 

estatuts haurà de tractar els temes següents: 

a) Denominació del Consorci, que passarà a denominar-se “Consorci del Parc 

Natural de Collserola”. Aquest canvi de denominació es realitzarà un cop s'hagi 

realitzat la declaració de parc natural. 

b) La composició dels òrgans de govern i administració: la Generalitat de 

Catalunya – a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge -, la Diputació i la 

Mancomunitat de Municipis hi tindran el mateix nombre de representants.  

c) Règim jurídic aplicable, atesa la condició de la Generalitat de Catalunya com 

administració sotmesa a un règim propi diferent del règim local. 

d) Competències de gestió de la Generalitat que podran ser incorporades com a 

funcions pròpies del Consorci. 

e) Règim del personal adscrit al Consorci resultant, que respectarà els drets dels 

actuals empleats públics del Consorci del Parc de Collserola. 

f) Règim dels béns materials que puguin aportar-se o adscriure’s al Consorci. 
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g) Contribució de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la 

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al finançament del 

pressupost del Consorci. 

 
4. Atès el disposat a l’article 10.h) dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola, 

l’Assemblea General de l’entitat és competent per a aprovar la minuta de Convenis 

quan l’import de les obligacions econòmiques que se’n deriven per alguna de les parts 

signatàries superin el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost de l’entitat o 

de durada superior als quatre anys. 

 

5. Vist el que estableix l’art. 10.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, 

concordant amb l’art. 90.3, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 

el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya en relació amb l’article 33 

de la L 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, i tot això en base al que es 

disposa a l’article 313 i s.s. del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, tot tenint en compte que el conveni 

interadministratiu objecte del present dictamen proposa la incorporació com a ens 

consorciat de la Generalitat de Catalunya. 

   

III. PROPOSTA 
En virtut de tot això, aquesta Presidència de la Diputació de Barcelona, proposa al Ple 

Corporatiu, previ l’informe favorable de la Comissió Informativa  i de Seguiment  de 

l’Àrea d’Espais Naturals, l’adopció dels següents, 

 

ACORDS 
 
Primer.- RATIFICAR la formalització del conveni interadministratiu de col·laboració 

que té per objecte la incorporació de la Generalitat de Catalunya al Consorci del Parc 
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de Collserola per al reforç de la gestió del futur Parc Natural de Collserola, de 

conformitat amb el text següent: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

 

A Barcelona, el 16 de març de 2009 

 
REUNITS 

 

D’una part, l’Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher, President del Consorci del Parc de 

Collserola i President de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

 

D’una altra part, l’Excm. Sr. Antoni P. Fogué Moya, Vicepresident del Consorci del Parc 

de Collserola i President de la Diputació de Barcelona. 

 

I d’una altra part, l’Honorable Sr. Francesc Baltasar i Albesa, Conseller de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 

Es reconeixen mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda 

capacitat per pactar i obligar-se, i 

 
MANIFESTEN 
 

I. Que la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, com a successors de la tasca realitzada per l’extinta 

Corporació Metropolitana de Barcelona, han impulsat decididament la protecció de 

Collserola com a administracions locals, amb l’escaient implicació econòmica, la 

inversió personal i material que això ha comportat vers la conservació de la qualitat 

natural de l’espai, comptant amb la col·laboració dels municipis consorciats. 
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II. Que actualment el Consorci del Parc de Collserola, entitat impulsada per la 

Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, exerceix la gestió de l’espai d’interès natural “Serra de Collserola” i de 

l’àmbit de protecció definit al Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural 

del Parc de Collserola, de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 4 dels Estatuts 

de l’entitat. 

 

III. Que com a conseqüència de l’anterior i com a culminació del procés de millora 

de la protecció de la Serra, des de la Generalitat de Catalunya, el Consorci del Parc de 

Collserola i des de l’administració local implicada s’ha vingut impulsant la conversió de 

l’espai d’interès natural conformat pel Parc de Collserola, en un Parc Natural a l’empara 

del que preveu la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals de Catalunya. 

 

IV. Que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge, exerceix les competències sobre medi ambient i espais naturals; i més 

concretament en matèria d’espais naturals, la competència exclusiva que inclou, en tot 

cas, la regulació i la declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació i 

gestió d’espais naturals i d’hàbitats protegits situats a Catalunya. 

 

V. Que des de la Generalitat de Catalunya  s’està treballant per donar compliment 

a la Resolució 1347/VI del Parlament de Catalunya de 24 d’abril de 2002, en què 

s’instava al Govern de la Generalitat a “fer un estudi que avaluï estratègicament  

l’efecte sinèrgic dels diferents projectes que es volen portat a terme en l’espai natural 

del parc de Collserola, i a pronunciar-se, d’acord amb el dit estudi sobre la possible 

revisió del Pla especial d’ordenació  i  protecció del medi natural de Collserola per a 

augmentar-ne el grau de protecció actual.”  

 

VI. Que  arran d’aquesta Resolució, la Generalitat de Catalunya ha elaborat un 

estudi amb la finalitat d’augmentar els nivells actuals de protecció de la Serra, estudi en 

la redacció del qual hi ha col·laborat de forma molt estreta el Consorci. Aquest estudi 

planteja, entre d’altres actuacions, l’ampliació de l’àmbit de l’espai d’interès natural en 
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aquest sector i la declaració de Parc Natural -segons el que determina la Llei 12/1985, 

de 13 de juny, d’espais naturals- de tot l’espai natural protegit. 

 

VII. Que el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consorci del Parc de 

Collserola tenen la voluntat d’impulsar les mesures necessàries per a millorar el grau 

de protecció de l’espai natural. 

 

VIII. Que per tot el que s’ha exposat, i com a finalització del procés endegat, 

l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Medi 

Ambient i Habitatge, vol integrar-se en el Consorci del Parc de Collserola, per la qual 

cosa les parts subscriuen aquest conveni, en aplicació de les previsions de l’article 4 

dels estatuts de l’entitat, en el marc del que preveu l’article 103 de la Constitució, i 

d’acord amb allò establert als articles 4 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, i en especial l’article 6, sobre consorcis interadministratius. 

 

Per tot el que s’ha exposat, acorden d’adoptar i subscriure el present Conveni de 

col·laboració que es regirà per les següents 

 

CLÀUSULES 
 

Primera. Objecte 
 

És objecte d’aquest conveni establir els termes en que es produirà, mitjançant el 

corresponent acord del Govern, la incorporació de la Generalitat de Catalunya al 

Consorci del Parc de Collserola per al reforç de la gestió del futur Parc Natural de 

Collserola, que es troba en procés de declaració. 

 

Segona. Efectes de la integració 
 

La integració de la Generalitat al Consorci del Parc de Collserola implicarà l’escaient 

modificació dels Estatuts de l’ens, pel que fa a la composició dels òrgans de govern i 
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administració del nou consorci. La modificació dels Estatuts ha de tractar els temes 

següents: 

 

a) Denominació del Consorci, que passarà a denominar-se “Consorci del Parc 

Natural de Collserola”. Aquest canvi de denominació es realitzarà un cop s'hagi realitzat 

la declaració de parc natural. 

b) La composició dels òrgans de govern i administració: la Generalitat de 

Catalunya – a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge -, la Diputació i la 

Mancomunitat de Municipis hi tindran el mateix nombre de representants.  

c) Règim jurídic aplicable, atesa la condició de la Generalitat de Catalunya com 

administració sotmesa a un règim propi diferent del règim local. 

d) Competències de gestió de la Generalitat que podran ser incorporades com a 

funcions pròpies del Consorci. 

e) Règim del personal adscrit al Consorci resultant, que respectarà els drets dels 

actuals empleats públics del Consorci del Parc de Collserola. 

f) Règim dels béns materials que puguin aportar-se o adscriure’s al Consorci. 

g) Contribució de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la 

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al finançament del 

pressupost del Consorci. 

 
Tercera. Aportacions econòmiques 
 

La Generalitat de Catalunya a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge té 

previst en el seu pressupost corresponent a l’exercici 2009 una aportació per import de 

717.960 €, quantitat que es farà efectiva a favor del Consorci del Parc de Collserola a 

partir de la incorporació de la Generalitat de Catalunya com a membre del Consorci.  

 

Aquesta quantitat s’abonarà al Consorci de forma íntegra en el moment de l’aprovació 

de l’acord de Govern d’integració de la Generalitat de Catalunya al Consorci. El 

Departament de Medi Ambient i Habitatge es compromet a elevar al Govern l’acord 

d’integració dins l’exercici del 2009.  
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Per a les següents anualitats, la Generalitat de Catalunya es compromet a preveure en 

els seus pressupostos les quantitats necessàries per atendre les obligacions 

econòmiques que s’estableixin en l’Acord del Govern que autoritzi la integració en el 

Consorci.  

 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge proposarà al Govern que el termini i les 

condicions de l’equiparació de les aportacions de la Generalitat de Catalunya en relació 

a les dues entitats fundadores siguin determinades pel mateix Acord del Govern. 

 

Quarta. Tramitació de la declaració com a Parc Natural 
 

La Generalitat de Catalunya es compromet a realitzar els tràmits pertinents per a la 

declaració de la Serra de Collserola com a Parc Natural, mitjançant Decret, conforme el 

procediment derivat de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

 

Els objectius bàsics del Parc Natural de Collserola són: 

 

a) La protecció, conservació i millora de llur patrimoni natural i dels valors geològics, 

biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics i culturals inclosos en el seu àmbit, en tant 

que reserva ambiental estratègica al si de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

b) L’establiment d’un règim de gestió activa i directa adreçada a mantenir la viabilitat 

ecològica a llarg termini dels ecosistemes naturals i dels artificials, així com de les 

espècies associades a aquests que existeixen al Parc. 

c) Implantar una regulació i delimitació dels usos i activitats de caràcter educatiu, 

científic, forestal, de gestió de fauna, agrícola, recreatiu, turístic i urbanístic de l’espai 

natural, per tal d’integrar i fer compatibles aquestes activitats amb les finalitats de 

conservació i de protecció del patrimoni natural i de la biodiversitat del Parc. 

d) Implantar un règim al Parc que promogui la superació de l’aïllament de la Serra de 

Collserola, que eviti la fragmentació i urbanització dels espais agroforestals que hi 

conté, que aporti serveis i béns ambientals al conjunt de la ciutadania, i que incorpori 

solucions als problemes i necessitats metropolitanes sense sacrificar-ne la qualitat 
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ambiental del seu àmbit, procurant en qualsevol cas per la integritat de l’espai i el 

compliment dels presents objectius.  

 

Cinquena. Comissió de seguiment 
 

Les parts signatàries d’aquest conveni constituiran una comissió paritària de seguiment 

formada per les dues administracions fundadores del Consorci del Parc de Collserola i 

el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per a 

gestionar: 

 

 Les negociacions derivades del procés d’integració de la Generalitat al 

Consorci. 

 La preparació de la modificació estatutària escaient. 

Sisena.  Documentació 
 

Tant la Generalitat de Catalunya com el Consorci del Parc de Collserola es 

comprometen a actuar conforme els principis de la bona fe i eficàcia i a facilitar tota la 

documentació i informació que sigui necessària per tal d’assolir els objectius del 

present conveni. 

 

Setena.  Modificació dels Estatuts 
  
En el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l’aprovació i signatura del 

present conveni, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 10 a) dels vigents 

Estatuts, se sotmetrà a l’Assemblea General del Consorci del Parc de Collserola, una 

proposta de modificació dels Estatuts que integri, com a mínim, els aspectes 

relacionats a la clàusula segona d’aquest document, quedant condicionada la 

incorporació de la Generalitat de Catalunya a  l’acord de Govern que així ho determini i, 

com a membre de ple dret, a l’entrada en vigor de la modificació dels Estatuts 

reguladors del Consorci, els quals hauran de ser aprovats per tots els ens consorciats. 
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I per a que consti i en prova de conformitat les parts signen aquest document, per 

quadruplicat exemplar, a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament. 

 

EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT I 

HABITATGE 

 

Hble. Sr. Francesc Baltasar i Albesa 

 

 

 

EL PRESIDENT DEL CONSORCI DEL PARC DE 

COLLSEROLA I PRESIDENT DE LA 

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA 

METROPOLITANA DE BARCELONA 

 

 

 

Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher 

 

Davant meu, 

El Secretari 

 

 

Sr. Sebastià Grau i Àvila 

 

 EL VICEPRESIDENT DEL CONSORCI DEL PARC 

DE COLLSEROLA I PRESIDENT DE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

 

Excm. Sr. Antoni P. Fogué Moya 

  

Davant meu, 

La Secretària 

 

Sra. Petra Mahillo García” 
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Segon.- Trametre una còpia de l’esmentat conveni, que incorpora les modificacions 

aprovades, a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 

Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tercer.- Notificar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Consorci del Parc de Collserola i a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, i als municipis consorciats per al seu coneixement.” 

 

El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana, sol·licità la paraula per 

expressar, en primer lloc, la voluntat política que la integració efectiva del govern de la 

Generalitat es faci com més aviat millor. En el conveni, afegí, encara no s’ha produït 

l’efectivitat; és a dir, hi ha d’haver un acord del govern explícit que el conseller va situar 

en els tres mesos següents a la data de formalització d’aquest conveni. Per tant, 

demanem explícitament que aquests tres mesos es compleixin i en segon lloc es 

compleixi d’una vegada per totes el compromís de declarar Collserola com a Parc 

Natural. La declaració es pot fer per llei del Parlament o bé per decret del Govern. 

També hi ha el compromís, reiteradament expressat i en diferents terminis, i ara 

sembla que l’últim termini és el segon trimestre d’enguany. Per tant voldríem expressar 

la nostra opinió o el nostre criteri que la declaració es pugui fer com més aviat millor. 

 

El Diputat president de l’àrea d’Espais Naturals, Sr. Mayoral, volgué fer us de la 

paraula per manifestar que efectivament, es tracta d’un moment històric, del 

reconeixement de la feina feta, des del món local, en la protecció de Collserola, feina 

impulsada des dels ajuntaments i la Diputació de Barcelona que per fi obté aquest 

reconeixement i que també com a fet històric aconseguim que, després de vint anys de 

gestió, el govern de la Generalitat s’integri en el Consorci i també assumeixi el 

compromís de fer-hi aportacions econòmiques. Per tant, reforcem la protecció no 

només amb la declaració de Parc Natural sinó també amb el compromís específic 
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d’aportacions econòmiques per part del govern de la Generalitat. 

 

I el Ple ratificà per unanimitat. 

 

ÀREA DE COMERÇ 
 

Oficina de Mercats i Fires Locals  
 

22.- Dictamen de data 13 de febrer de 2009 que proposa l’adhesió de la Diputació 
de Barcelona a l’organització “Unió Mundial de Mercats Majoristes – World 
Union of Wholesale Markets (WUWM)”, per un import total de 1.000 €. 
 
“De conformitat amb els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, i els articles 91 a 93 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, és competència de les diputacions provincials, en general, l’assistència i 

cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tant en el foment del 

desenvolupament econòmic i social com en la planificació per a la prestació integral i 

adequada dels serveis en tot el territori provincial. 

 

En exercici d’aquestes competències, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de 

Comerç, impulsa accions i polítiques de dinamització i desenvolupament econòmic 

local col·laborant, entre d’altres, en l’establiment de mecanismes que permetin 

desenvolupar la promoció del sector comercial, especialment en tot allò que forma part 

del teixit urbà, com ara els mercats municipals. 

 

La Unió Mundial de Mercats Majoristes (WUWM) es una associació internacional 

sense ànim de lucre, dedicada a la promoció internacional d’intercanvi d’informació 
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sobre mercats majoristes i minoristes, amb l’objectiu de millorar la seva construcció, 

organització i gestió. 

 

La WUWM aconsegueix els seus objectius a través de l’organització de conferencies i 

reunions especialitzades, la recollida i registre de dades sobre els mercats, la 

publicació d’informes i estudis, i l’intercanvi de coneixement i experiències pel benefici 

general dels associats. Un pas més en els seus objectius es facilitar l’assessoria 

professional necessària a las autoritats responsables de la creació i gestió de nous 

mercats. 

 

La WUWM resta oberta a mercats majoristes i minoristes i/o associacions regionals o 

nacionals, autoritats locals que tinguin o gestionin mercats majoristes i minoristes, a 

més de mercats privats, instituts i organitzacions, així com empreses i persones 

individuals interessades que també poden afegir-se com associats. 

 

La incorporació de la Diputació de Barcelona a aquesta organització, permetrà 

contribuir eficientment en la defensa dels interessos dels 131 mercats minoristes de la 

demarcació, així com formar part d’una plataforma per l’intercanvi d’experiències i 

d’informació en l’àmbit dels mercats municipals. 

 

Atès que l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 

membres de la corporació per a l’adopció d’acords en allò que fa referència a l’adhesió 

a organitzacions associatives. 

 

Per tot això, previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea de 

Comerç, i en ús de les atribucions establertes en la Refosa núm. 1/2009, publicada al 

BOPB núm. 308, de 24 de desembre de 2008, sobre delegació de competències i 

atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, el Cap de l’Oficina 
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de Mercats i Fires Locals proposa al President delegat de l’Àrea de Comerç que elevi 

al Ple proposta d’aprovació dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’organització Unió Mundial 

de Mercats Majoristes (WUWM), amb un cost anual de mil (1.000,00) EUR. 

 

Segon.- Autoritzar la despesa de mil (1.000,00) EUR amb càrrec a la partida E1102 / 

622A1 / 22609 del vigent pressupost de la Corporació, per atendre l’aportació 

econòmica anual a l’esmentada organització. 

 
Tercer.- Designar al President delegat de l’Àrea de Comerç, Sr. Xavier Florensa i 

Cantons, com a representant de la Diputació de Barcelona en l’esmentada 

organització. 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 

23.- Proposta de resolució que presenta la Junta de Portaveus de la Diputació de 
Barcelona, en relació amb la potenciació del Centre de Producció de Sant Cugat 
de RTVE i la ubicació del Canal Cultura de RTVE en aquest Centre. 
 
“La Junta de Portaveus, reunida en data d’avui, exposa: 

 

Atès que l’any 2010 serà el moment de l’anomenada “apagada analògica”, moment 

que sens dubte constituirà un punt d’inflexió en el món audiovisual, la posada en 

marxa i el desenvolupament de la Televisió Digital Terrestre configuraran un nou 
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escenari comunicatiu determinant també de l’espai català, en el qual opera un dels 

més importants proveïdors del sector públic estatal com és la Corporació de Radio i 

Televisió Espanyola (CRTVE). 

 

Atesa la tradició de TVE a Catalunya des d’una perspectiva històrica, tant en la 

producció de continguts com en la preservació de la llengua i cultura catalanes, la 

Junta de Portaveus d’aquesta Diputació considera imprescindible que el nou espectre 

de la TDT asseguri i potenciï la tasca que ve desenvolupant fins a la data TVE, 

especialment si es té en compte la seva natura pública i el seu necessari compromís 

amb valors com la pluralitat cultural i lingüística. 

 

Per això, i fent us del que disposa el Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, 

per tal que sigui presentada al Ple d’aquesta Corporació, es formula la següent 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 

La responsabilitat i tasca que corresponen als mitjans de comunicació audiovisuals de 

titularitat o participació pública en la preservació, difusió i projecció de la diversitat 

cultural i lingüística de l’Estat, és especial pel que fa a les llengües cooficials i pròpies 

com són el català, l’euskera i el gallec. En aquest sentit esdevé indispensable la seva 

presència en els respectius territoris, que ha de ser completada amb l’impuls d’una 

decidida política de divulgació i pedagogia a la resta de l’Estat 

 

La necessitat que la Corporació de RTVE sigui sensible a l’esmentada política de 

pluralitat, que en el cas de Catalunya s’ha de concretar en la potenciació del centre de 

producció de Sant Cugat, tant en l’elaboració de continguts que tradicionalment ha 

vingut oferint com en l’impuls de nous projectes vinculats a la nova Televisió Digital 

Terrestre. En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona manifesta la 
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conveniència i l’oportunitat que l’esmentat centre aculli la producció i l’emissió del 

Canal Cultura de RTVE adreçat al conjunt de l’Estat. 

 

El Ple de la Diputació de Barcelona insta al Govern a dur a terme les gestions 

necessàries davant les institucions de l’Estat, així com, de cooperar amb els òrgans de 

govern de la Corporació de RTVE per tal d’assolir els objectius indicats en els apartats 

anteriors.” 

 

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 1089 fins al 2362. Al propi temps es dona 

compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries 

dels dies 26 de febrer i 12 de març de 2009. 

 

I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 

les 12 hores i 15 minuts. 

 

De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 

 

 

 

 

El President       

Antoni Fogué Moya      La Secretària General 

        Petra Mahillo García 
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