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ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 28 DE MAIG DE 2009

A la ciutat de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008, a les 12 hores i 5 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president primer, Bartomeu
Muñoz Calvet, del vice-president segon, Màrius García Andrade, del vice-president
quart, Carles Martí Jufresa, i de les diputades i diputats que s’esmenten a continuació:
Xavier Amador Pitarch, Joan Amat Solé, Xavier Amor Martin, Montserrat Ballarín
Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, 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, Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, Anna
Hernandez Bonancia, Jordi Labòria Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Josep
Mayoral Antigas, Josep Monràs Galindo, Immaculada Moraleda Pérez, Manel Olivés
Juanola, Teresa Padrós Casañas, Joan Puigdollers Fargas, Juan Carlos del Río Pin,
Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom
Ges, Mario Sanz Sanz, Joan Sau Pagés, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i
Francesc Torné Ventura.

Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.

Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.
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Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: el vice-president
tercer, Jaume Vives Sobrino, el vice-president cinquè, Lluís Recoder Miralles, Miquel
Buch Moya, Jordi Moltó Biarnés, Amparo Piqueras Manzano.

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 del dia 30 d’abril de
2009.

Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 30 d’abril de 2009, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS
1.- Dictamen de data 8 de maig de 2009 que proposa aprovar l’adhesió de la
Diputació de Barcelona a la Declaració adoptada per l’Assemblea General de
l’Associació Arc Llatí celebrada els dies 19 i 20 de febrer de 2009 a Torí (Itàlia).

I.

“ANTECEDENTS

La Diputació de Barcelona participa en xarxes transnacionals europees representant els
interessos de les administracions locals de la província amb la finalitat de promoure la
innovació i l'intercanvi d'experiències a nivell transnacional. Des de l’any 1999, la
Diputació de Barcelona treballa, sota la denominació de xarxa “Arc Llatí”, amb un conjunt
d'administracions locals de segon nivell del Mediterrani Occidental (dels Estats d’Itàlia,
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França, Espanya i Portugal) interessades en col·laborar d’una manera específica en
àmbits comuns estretament lligats a les polítiques locals d’aquests països i en influir en
les diferents polítiques comunitàries que tenen una dimensió mediterrània.

La Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, mitjançant la seva
Oficina de Cooperació Europea, estableix com un dels seus objectius promoure el
coneixement de la Unió Europea i les seves polítiques per als governs locals de la
província. L’esmentada Oficina facilita informació i assessorament especialitzat a les
corporacions locals en tots els aspectes relacionats amb les polítiques comunitàries i els
seus instruments financers.

El 20 de juny de 2002 es va constituir l’Associació Arc Llatí i cinquanta-sis
administracions d’aquest espai territorial varen aprovar els seus Estatuts, aprovats
prèviament per aquesta corporació en data de 30 de maig de 2002. L’Excm. Sr. Manuel
Royes i Vila, aleshores President de la Diputació de Barcelona, va ser escollit President
de l’Associació Arc Llatí. Des de febrer de 2009 la Presidenta de l’Associació Arc Llatí és
la Excma. Sra. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell Insular de Mallorca. La
Diputació de Barcelona segueix liderant l’associació, desenvolupant les funcions de la
Secretaria Permanent.

Els principals objectius de l’Arc Llatí són:
•

Definir una estratègia integrada de desenvolupament i d’ordenació de l’espai de
l’Arc Llatí, incloent i mobilitzant als actors socio-econòmics, amb una perspectiva
de baix a dalt.

•

Treballar projectes i iniciatives conjuntes.

•

Defensar els interessos i necessitats d’aquests territoris davant les institucions
comunitàries i nacionals.

•

Obrir un espai de cooperació amb els països del Sud de la Mediterrània.
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Els dies 19 i 20 de febrer d’enguany s’ha celebrat a Torí (Itàlia) l’Assemblea General de
l’associació que ha aprovat una Declaració en la qual s’estableixen acords generals per
afrontar la crisi econòmica, el “diàleg intercultural” com a temàtica vehicular del treball de
l’associació i el Mediterrani com a encreuament en temps de crisi.

Atès l’interès que els àmbits identificats en la Declaració tenen per la Diputació de
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment
i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4,
5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en
endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

I vist que la declaració de l’Assemblea General de l’Arc Llatí és un document de
posicionament multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb
la naturalesa i característiques que tenen els convenis marcs o protocols generals,
recollits a l’article 6.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es proposa
l’aprovació de l’adhesió a l’esmentada declaració al Ple de la Corporació, tot i que
correspondria a la Junta de Govern segons la competència que té atribuïda respecte
de l’aprovació des convenis marcs o protocols generals a l’epígraf 2.1.3.a) de la
Refosa 1/2009 sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret de la Presidència de
data 18 de desembre de 2008 i publicada al BOPB núm. 308, de data 24 de desembre
de 2008, donada la rellevància institucional d’aquesta declaració;

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
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ACORDS

Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració de
l’Assemblea General de l’associació Arc Llatí celebrada els dies 19 i 20 de febrer de
2009 a Torí (Itàlia), d’acord amb el text que es transcriu a continuació.

“Declaració de l’Assemblea General de l’Arc Llatí
(Torí, 20 de febrer de 2009)

Al llarg d'aquests últims dos anys, l'Associació ha concentrat els seus esforços en
consolidar les seves actuacions en el territori, vertebradores del discurs polític que
defensa la idoneïtat del nivell local supramunicipal com escala ineludible que garanteix
la cohesió econòmica, social i territorial. En aquest sentit, aquest mandat s'ha vist
marcat pel debat tant en el si dels països d'Arc Llatí com a nivell europeu de la situació
de les províncies, departaments i diputacions en l'esquema de l'ordenació territorial. Arc
Llatí, una vegada més, vol amb la moció que s'aprova avui deixar clara la seva postura
respecte d'aquesta qüestió.

En uns moments marcats principalment per la crisi econòmica, Arc Llatí vol posicionarse sobre l'impacte tant en els aspectes econòmics, com socials i de diàleg intercultural,
així com sobre la necessitat de seguir avançant en la consolidació d'un espai
euromediterrani reforçat.
•

La crisi econòmica i financera i els seus efectes en el territori

La situació econòmica i financera que pateix el sistema mundial suposa un repte per al
teixit econòmic i social per al territori de l'Associació i té repercussions sobre el
finançament dels governs locals. La nostra aposta és la de prendre les mesures que
garanteixin el benestar i els drets del conjunt de ciutadans i ciutadanes i seguir
fomentant les inversions. En un moment de crisi com l'actual, on les taxes d'atur van en
augment, les polítiques nacionals i regionals han de donar prioritat a les despeses
socials i protegir els recursos naturals i productius que permetin dinamitzar l'activitat
econòmica.
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Aquesta situació excepcional requereix també de mesures excepcionals per donar una
resposta als ciutadans i especialment als col·lectius més desfavorits i que han de
passar per l'optimització de la despesa pública, aplicant el principi de subsidiarietat que
garanteixi l'eficiència i la resposta més pròxima a les necessitats més urgents de la
ciutadania.

Els governs locals no poden deixar de prestar serveis de base i estan sotmesos i
obligats a assumir el cost addicional. A part del fet d'haver de fer ajustaments
pressupostaris, també hauran de proposar mecanismes innovadors per a maximitzar
l'ús dels recursos. Les crisis són moments per a reinventar, millorar i avançar-se a les
oportunitats que s'obriran en l'immediat futur. Per això hauran de comptar amb el suport
dels principals actors públics però també privats, en particular el sector bancari.

Arc Llatí manté així el seu compromís de seguir vetllant per la cohesió territorial,
econòmica i social que amb l'ajuda de la Unió Europea i dels seus Estats membres
s'està implementat. La complementarietat i l'aplicació dels principis de subsidiarietat i
de proximitat acompanyats del finançament necessari per a portar-lo a terme pot ser un
factor clau per al desenvolupament equilibrat dels nostres territoris en temps de crisi.
•

Diàleg intercultural en temps de crisi

La celebració de l'any europeu sobre el diàleg Intercultural el 2008 i els treballs i debats
realitzats pel Comitè de Savis d'Arc Llatí han permès traçar les línies prioritàries
d'actuació d'Arc Llatí sobre aquesta qüestió.

La cohesió social segueix sent una prioritat ineludible que ha d'acompanyar-se de la
promoció del diàleg social i intercultural necessari per al millor acostament i enteniment
dels col·lectius residents en les nostres ciutats. El diàleg intercultural està a la base de
tota vida col·lectiva, ha estat el vector de la construcció europea i, en temps de
globalització, s'expressa simultàniament a escala local, nacional i internacional. L'espai
públic de les ciutats és on es veu reflectida de forma més clara el calidoscopi on les
cultures interactuen per a oferir una resposta diària i concreta a les tensions
ocasionades pel desconeixement o indiferència cap al desconegut.
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Si Arc Llatí es fixa com un dels seus objectius fonamentals el ‘reunir als pobles
revaloritzant els llaços comuns entre ambdues riberes del Mediterrani’, els governs
locals en particular tenen una responsabilitat especial a l'hora de posar en contacte a
associacions, xarxes i actors que contribueixin a eliminar prejudicis i establir
mecanismes que permetin gaudir de l'espai públic com a nexe d'unió entre el conjunt
de la ciutadania.
•

El mediterrani: cruïlla també en temps de crisi

La recent creació de la Unió pel Mediterrani, amb l'objectiu de dinamitzar a través de
projectes concrets les relacions entre la UE i els països de la ribera sud i est de la
conca mediterrània, ha permès tornar a situar aquesta regió en el centre de l’atenció a
nivell europeu.

Arc Llatí es felicita del nomenament de la ciutat de Barcelona com a seu de la
Secretària de la Unió pel Mediterrani que confirma la seva capitalitat i vocació d'espai
de referència en la regió. Aquesta serà l'ocasió de consolidar relacions i de plantejar la
implicació directa dels governs locals en els projectes operatius de la Unió pel
Mediterrani,

una

baula

indispensable

per

a

arribar

al

conjunt

del

territori

euromediterrani.

Després de la celebració del Fòrum d'autoritats locals i regionals celebrat a Marsella al
juny de 2008 i organitzat per la Comissió Mediterrània de CGLU, la creació de
l'Assemblea d'autoritats locals i regionals mediterrànies, ARLEM, i de la qual Arc Llatí
forma part, també constitueix un pas significatiu cap a la consolidació d'espais
d'interlocució pròpia a nivell local en la regió que poden contribuir a millorar la
governança

local

i

incorporar

una

autèntica

dimensió

local

al

Partenariat

euromediterrani.

Cal destacar així mateix la importància de dos programes de suport a la dimensió local
en el marc de l'Instrument de Veïnatge i Associació, com són el Programa CIUTAT i el
programa Conca Mediterrània on governs locals euromediterranis hauran de demostrar
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també la seva capacitat de proposta d'iniciatives innovadores que reforcin la
governança local i la cooperació descentralitzada en la regió.

Finalment, i després de la decisió d'Israel d'atacar la Franja de Gaza s'ha tornat a posar
de manifest la fragilitat de la regió. Una situació en la qual conflueixen interessos i
actors diversos. Arc Llatí vol oferir el seu suport a la Xarxa Europea de governs locals
per la Pau, que desenvolupa programes de cooperació descentralitzada a Israel i a
Palestina per llançar el diàleg entre les autoritats locals Palestines i Israelites, i donar
suport a totes les iniciatives de pau entre els dos pobles. Malgrat els constants
enfrontaments i agressions, seguim creient en la pau que hem de construir junts,
basant-nos en aquest diàleg constant i en el respecte mutu.”

Segon.- Notificar la resolució precedent a l’associació Arc Llatí.
Barcelona, 15 d’abril de 2009.”

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

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS

Intervenció General

2.- Dictamen de data 12 de maig 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 la Gerència de Serveis
d’Educació per al curs acadèmic 2009-2010.

“Vist l’escrit del gerent de Serveis d’Educació, 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, Taxes de la Gerència de Serveis
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d’Educació (abans Servei d’Educació) per al curs acadèmic 2009-2010, en la forma
que resulta de l’annex.

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 respectivament a les
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per a la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per a la utilització privativa
o l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.

Vistos l’art. 111 de la Llei 7/1985 i els articles 15 a 19 del TRHL, relatius al
procediment a seguir per a l’aprovació de les Ordenances fiscals.

Vist l’apartat 4.1 de la refosa 1/2009, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans d’aquesta Diputació de Barcelona diferents al Ple, dictada en execució del
Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2008, publicada al BOPB núm.
308, de data 24 de desembre de 2008.

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 d’Hisenda i Recursos
Interns, 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
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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, Taxes de la Gerència de Serveis
d’Educació per al curs acadèmic 2009-2010, en la forma que resulta de l’annex.

Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent, així
com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des del
següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.

Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.

Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop finalitzat
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.

Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de
les modificacions introduïdes a l’Ordenança, les qual entraran en vigor l’endemà de la
publicació al citat Butlletí.

Sisè.-

Trametre

als

Serveis

Territorials

del

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,
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d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i Unió i l’abstenció
dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 42 vots
a favor i 4 abstencions
3.- Dictamen de data 11 de maig de 2009 que proposa donar compte de l’informe
de l’estat d’execució del Pressupost de la Corporació i els dels seus organismes
autònoms, a 30 d’abril de 2009.

“La Base 6ª.1 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a
l’exercici 2009 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’estat
d’execució del seu pressupost i dels organismes autònoms, així com el moviment de la
tresoreria, per a operacions extrapressupostàries i de la seva situació.

A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
estats d’execució pressupostaris de la Corporació i dels seus organismes autònoms a
30 d’abril de 2009.

Els estats d’execució que s’acompanyen comprenen l’execució del pressupost
d’ingressos i despeses de l’exercici corrent de la Corporació. La informació
subministrada en aquests estats d’execució s’ha agrupat en capítols pressupostaris,
tot reflectint-ne l’execució en funció de les fases que s’han considerat més
significatives.

El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus organismes
autònoms fins el 30 d’abril d’enguany.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent

ACORD

Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa a
l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus organismes autònoms, a
la data de 30 d’abril de 2009, segons els estats que s’acompanyen com a annex al
present dictamen.”

I el Ple en restà assabentat.

Direcció dels Serveis de Recursos Humans

4.- Dictamen de data 6 de maig de 2009 que proposa la creació del lloc de treball
base de Tècnic Auxiliar de Padró amb efectes 1 de juny de 2009.

“Vista la necessitat manifestada per la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern
Local de comptar amb un lloc de treball que garanteixi l’assessorament i suport en
matèria de gestió i explotació de les dades del padró d’habitants i cens electoral, per
tal de millorar l’adequació professional del seu equip de treball als requeriments i
necessitats dels municipis de la província que mantenen conveni de col·laboració en
matèria de Padró Municipal d’Habitants amb la Diputació de Barcelona.

Atès

que

la

formalització

d’aquest

lloc

de

treball

permetrà

assegurar

el

desenvolupament d’uns coneixements tècnics específics de caràcter operatiu, així com
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el suport tècnic en matèria de padró d’habitants, processos electorals i explotació
estadística de dades als municipis de la província inscrits en l’esmentat conveni de
col·laboracio amb la Diputació de Barcelona.

Atès que s’ha procedit, per part dels tècnics de la Direcció de Serveis de Recursos
Humans a la descripció funcional d’aquest nou lloc i a la seva valoració i classificació,
en termes de competència tècnica, requeriments en la solució de problemes i
responsabilitat.

Vist que l’article 33.2.f) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local atribueix al Ple de la Corporació l’organització de la Corporació.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Crear el lloc de treball base de Tècnic Auxiliar de Padró, amb les
característiques i funcions que figuren en la fitxa annexa a aquesta resolució.

Segon.- Procedir a assignar a aquest nou lloc de treball base el codi retributiu
C.14.AT01 – Auxiliar Tècnic Nivell 1, d’acord amb les consideracions al·legades a la
part expositiva de la present resolució.

Tercer.- Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 de juny de 2009.”

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

5.- Dictamen de data 14 de maig de 2009 que proposa aprovar la modificació de
crèdit 11/2009 en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2009.

“Vistes les relacions de partides que es proposa crear i augmentar la consignació, per
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 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.

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 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
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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.

Vist el punt 4.1.b) de la Refosa 1/2009, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret
de la Presidència de data 18 de desembre de 2008, i publicada al BOPB número 308, de
24 de desembre de 2008.

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 11/2009 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2009, que recull suplements de crèdit i transferències de crèdit,
per un import total de vuit-cents sis mil vuit-cents noranta euros amb quatre cèntims
(806.890,04 EUR), 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.

15

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 a
Barcelona 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 42 vots
a favor i 4 abstencions

Servei de Contractació

6.- Dictamen de data 11 de maig de 2009 que proposa incoar l’expedient de
revisió d’ofici per declarar la nul·litat de ple dret del decret d’adjudicació
definitiva de la contractació relativa a l'“Estudi sobre la integració de SISTEM
amb altres sistemes d'informació”, a favor de l’empresa GIT Consultors S.L,
promogut per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, de
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conformitat amb l’article 32 b) en relació a l’article 49 d), ambdós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP).

“Vist l’expedient de contractació, promogut per la Subdirecció de Sistemes i
Tecnologies de la Informació, relatiu a l'“Estudi sobre la integració de SISTEM amb
altres sistemes d'informació”, amb un pressupost màxim de cinquanta-cinc mil cent
setanta-dos euros

(55.172,00 €) IVA exclòs, més vuit mil vuit-cents vint-i-set euros

amb cinquanta-dos cèntims (8.827,52 €) en concepte de 16% d’IVA.

Atès que per decret de l’Il·lm. Sr. diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,
de data 26 de juny de 2008, es va aprovar l'esmentada contractació, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, així com el Plec de Prescripcions Tècniques i el
Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Atès que per part de la Subdirecció de Sistemes i Tecnologies de la Informació, es va
convidar a presentar oferta a les següents empreses: AGIT 2004 SL; GIT Consultors,
SL; La Telaraña Informática, SL, i que en l’informe tècnic, de data 29 de setembre de
2008 es va proposar l’adjudicació a favor de GIT CONSULTORS, S.L., per un import
de cinquanta-cinc mil cent setanta-dos (55.172,00) EUR, més vuit mil vuit-cents vint-iset amb cinquanta-dos cèntims (8.827,52) EUR, en concepte de 16 % d’IVA.

Atès que l’empresa GIT Consultors, S.L., va presentar oferta econòmica de conformitat
amb el model establert a la clàusula 1h del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, inclosa la declaració responsable de trobar-se al corrent del compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no haver-se donat d’alta a
l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

Atès que per Decret del Diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i recursos Interns, de data
21 d’octubre de 2008, es va adjudicar provisionalment la contractació relativa a l'
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Estudi sobre la integració de SISTEM amb altres sistemes d'informació, a l’empresa
GIT Consultors S.L, amb NIF B62564968, per un import de cinquanta-cinc mil cent
setanta-dos euros (55.172,00 €) 16% IVA exclòs, més vuit mil vuit-cents vint-i-set
euros amb cinquanta-dos cèntims (8.827,52 €) en concepte de 16% d’IVA.

Atès que en el BOP núm. 258 de 27 d’octubre de 2008, es va publicar l’adjudicació
provisional del contracte.

Atès que es va notificar l’esmentat decret d’adjudicació provisional, a les empreses
licitadores GIT Consultors, S.L. i La Telaraña Informática, S.L., - i no es va notificar a
AGIT 2004 S.L., - donat que havia retirat la seva oferta mitjançant correu electrònic de
data 8 d’agost de 2008 -, en el qual s’advertia a l’adjudicatari provisional que, dins del
termini dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la publicació de la resolució en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, hauria de presentar la documentació
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, així com constituir la garantia definitiva per import de
2.758,60 € .

Atès que l’empresa GIT Consultors S.L, va constituir en data 19 de novembre de 2008
la garantia definitiva per un import de dos mil set-cents cinquanta-vuit euros amb
seixanta cèntims (2.758,60 €), per mitjà d’aval de l’entitat Colonya Caixa Pollença, que
correspon al dipòsit 1000251732.

Atès que el Servei promotor en data 10 de novembre de 2008 va demanar a la cap del
Servei de contractació que es suspengués la tramitació de l’adjudicació definitiva.

Atès que l’empresa GIT Consultors S.L., va aportar mitjançant carta datada l’onze de
novembre de 2008, certificat d’estar al corrent del pagament de les quotes de la
Seguretat Social de data 30 d’octubre de 2007, i certificat d’estar al corrent en el
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pagament de les seves obligacions tributàries de data 24 de març de 2006, i que
aquests certificats, d’acord amb l’article 16.3 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, tenen una validesa de sis mesos a comptar des de la data de la seva
expedició.

Atès l’escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de data 28 de novembre
de 2008, pel qual posa en coneixement de l’Àrea de Serveis Interns i Promoció
econòmica d’aquesta Corporació, que el projecte de col.laboració per a l’elaboració
d’un programa gestor d’expedients, fonamentat en l’evolució de l’aplicatiu PSE, encetat
conjuntament per dit Ajuntament i la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius de la Diputació de Barcelona, segons la informació de l’evolució del
mateix, no satisfà les seves expectatives, donant per tancada la col.laboració i finalitzat
el projecte.

Atès que en data 30 de gener de 2009, i data d’entrada 3 de febrer de 2009 en aquest
servei, la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius va emetre un
informe proposant la resolució del present expedient de contractació.

Atès que per Decret de data 2 de març de 2009 es va adjudicar definitivament la
contractació relativa a l”Estudi sobre la integració de SISTEM amb altres sistemes
d’informació” a favor de l’empresa GIT Consultors, S.L, sense requerir prèviament a
dita empresa per aportar nova i correctament els certificats d’Hisenda i Seguretat
Social que acrediten estar al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat
Social, donat que havien aportat aquests certificats caducats. La notificació de
l’adjudicació es va rebre per l’empresa en data 16 de març de 2009, d’acord amb
l’acusament de rebuda.
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Atès que la Diputació de Barcelona no ha procedit a formalitzar el contracte, en haver
detectat que els certificats aportats en data 11 de novembre de 2008 no acreditaven
que, en aquell moment, l’empresa GIT Consultors S.L

estigués al corrent de les

obligacions tributàries i amb la seguretat social i per tant estava incursa en prohibició
de contractar d’acord amb l’establert a l’art. 49 d) de la LCSP.

Atès que mitjançant correu electrònic de data 18 de març de 2009, adreçat al seu
Administrador Sr. Gabriel Soler, es va requerir a l’empresa GIT Consultors, S.L., a
aportar els esmentats certificats abans de la signatura del contracte, sense que dita
empresa hagi procedit a la seva aportació, malgrat contestar el correu electrònic rebut,
en el sentit de que la documentació va ser aportada en el moment de constituir la
garantia definitiva.

Atès que, per correu electrònic de data 19 de març es va comunicar a l’empresa que
els documents aportats en data 11 de novembre de 2008 no eren vàlids i mai ho
havien estat, i que la no acreditació de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la seguretat social són causa de prohibició de contractar,
de conformitat amb l’establert a l’art. 49 d) de la LCSP, per la qual cosa es va fixar un
termini de tres dies per al seu lliurament, obtenint per resposta del seu administrador
que “hi ha hagut un error per no detectar abans d’aquest fet per part del nostre
departament d’administració i per part de la Diputació”, i que els era impossible complir
l’aportació en el termini de 3 dies, sol·licitant un aplaçament per la seva aportació fins
el dia 27 de març. En aquesta data, l’empresa manifesta mitjançant correu electrònic,
que no havia pogut obtenir els certificats, havent demanat un aplaçament a Hisenda i a
la Seguretat Social.

Atès que l’empresa GIT Consultors, S.L.
certificats, i posteriorment no ha aportat
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corrent en les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social fins a la data de la
present proposta, malgrat els diferents requeriments realitzats.

Atès que, de conformitat amb l’article 32 b) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, i de conformitat a l’article 62.2 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre de 1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, és causa de nul.litat de dret administratiu “la manca de capacitat
d’obrar o de solvència econòmica, financera, tècnica o professional, degudament
acreditada, de l’adjudicatari, o trobar-se aquest incurs en alguna de les prohibicions
per contractar assenyalades a l’article 49”, i que l’apartat d) d’aquest últim precepte
prohibeix contractar amb el sector públic a qui no estigui al corrent en el compliment
de les obligacions tributàries o de Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents.

Atès que l’article 102.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, faculta a les
Administracions públiques a declarar d’ofici la nul.litat dels actes administratius que
hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin sigut recorreguts en termini, en els
supòsits previstos a l’article 62.1, i previ dictamen favorable del Consell d’Estat o del
respectiu òrgan consultiu de la Comunitat .

Atès que l’article 34.4 de la LCSP remet en els supòsits de nul.litat, i en relació a la
suspensió de l’execució dels actes dels òrgans de contractació, a la Llei 30/92, de 26
de novembre,

de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment

Administratiu Comú, i

que l’article 102 d’aquesta

faculta a les Administracions

Públiques, en qualsevol moment i per iniciativa pròpia o a sol.licitud d’interessat, i previ
dictamen de l’òrgan consultiu competent, a declarar la nul.litat dels actes administratius
en els supòsits previstos a l’article 62.1.g), procedeix la incoació d’ofici de la revisió
d’ofici per causa de nul.litat del Decret d’adjudicació definitiva de data 2 de març de
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2009, de la contractació relativa a “l’Estudi sobre la integració de SISTEM amb altres
sistemes d’informació”, a favor de GIT Consultors, S.L.

Atès que, segons l’article 104 de la Llei 30/92, iniciat el procediment de revisió d’ofici,
l’òrgan competent per a resoldre-ho pot suspendre l’execució de l’acte, quan aquesta
pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.

Vist l’informe de la Secretaria i de la Intervenció d’aquesta Corporació.

Vist l’article 110 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
que manifesta que el Ple és l’òrgan competent per la declaració de nul·litat de ple dret i
la revisió dels actes dictats en matèria de gestió tributària, aplicat analògicament als
fets exposats, donada la gravetat de la declaració d’ofici de la nul.litat dels actes
administratius, el diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva al Ple,
previ informe de la Comissió informativa

i de seguiment de l’Àrea d’Hisenda i

Recursos Interns, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Incoar l’expedient administratiu de revisió d’ofici del Decret d’adjudicació
definitiva de la contractació relativa a l'“Estudi sobre la integració de SISTEM amb
altres sistemes d'informació”, aprovat per l’Il.lm Sr. Diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns en data 2 de març de 2009, a favor de l’empresa GIT Consultors
S.L, amb NIF B62564968 i domicili social al carrer Francesc Rover, núm. 2B – 07003
Palma de Mallorca, per a declarar la nul·litat de l’acte administratiu per incórrer en la
causa de nul·litat de l’article 32 b) en relació amb l’article 49 d), ambdós de la LCSP,
per no haver acreditat l’empresa adjudicatària GIT Consultors, S.L. abans de
l’aprovació del decret d’adjudicació definitiva, estar al corrent en les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social incorrent en causa de prohibició de contractar, que
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invalida tots els actes produïts amb posterioritat al ser el vici de què pateixen tan
radical que ha impedit, per sí mateix, el naixement d’aquests actes al món jurídic.

Segon.- Donar audiència i vista de l’expedient a l’empresa GIT Consultors S.L, en un
termini de 10 dies a partir de la recepció de la notificació de la present resolució, per
tal què pugui fer les al·legacions que estimi pertinents i presentar els documents que
estimi convenients per a la defensa dels seus drets.

Tercer.- Sol.Licitar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya,
una vegada finalitzat el termini de vista i audiència donat a l’apartat segon del present
acord, el dictamen preceptiu a què fa referència l’article 102 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, on l’esmentat dictamen apareix com a tràmit previ per a l’adopció de l’acord
de declaració de nul·litat dels actes objecte de revisió d’ofici.

Quart.- Adoptar com a mesura cautelar, la suspensió de l’acte administratiu objecte
d’aquesta revisió d’ofici, amb la finalitat d’evitar perjudicis d’impossible o difícil
reparació a l’interès d’aquesta corporació, tot això d’acord amb els articles 34.4 de la
LCSP i l’article 104 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa GIT Consultors, S.L., i a la Comissió
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.”

Respecte a aquest punt, sol·licità la paraula el portaveu del grup de Convergència i
Unió Sr. Ciurana, i manifestà que demanaríem que aquest expedient es retirés, o
quedés sobre la taula i en cas de que no sigui així, anunciem el nostre vot contrari, per
diverses causes o motius. El primer és un tema de competència. Nosaltres entenem
que la Llei de contractes estableix de forma clara que si no es diu res, i en aquest cas
no es diu res, l’òrgan competent per iniciar un expedient d’aquestes característiques és
el mateix òrgan que ha dictat la resolució i en l’informe que es fa es parla de diverses
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doctrines jurisprudencials i de la pròpia doctrina, però entenem que totes aquestes fan
referència a l’anterior redactat de la Llei de contractes i, per tant, hi hauria un tema
competencial que nosaltres no veiem clar.
Per altra banda també anuncio que demanarem l’accés a tot l’expedient perquè
tampoc no acabem de conèixer a fons tres o quatre coses d’aquest punt. Primer és per
què es va convidar aquestes tres empreses i no unes altres en aquest procediment
negociat; també, el paper de l’Ajuntament de Santa Coloma, que també forma part,
també surt en l’expedient (que gairebé sembla que inicia l’expedient a través d’una
carta de l’Ajuntament de Santa Coloma o d’una comunicació). Volem saber, també, si
la causa que realment s’esgrimeix per a la nul·litat, és a dir, que els certificats sobre la
Seguretat Social que aquesta empresa va portar estaven caducats, es coneixia o no
abans de l’adjudicació definitiva, etcètera. Per tant, és per això que demanaria que es
retirés, que quedés sobre la taula, que en cas contrari, en cas que no es valori votarem
contràriament. Ja anuncio que demanarem també l’expedient complet per tal de poderne analitzar les causes i, lògicament també, les conseqüències d’aquesta resolució
d’un contracte que està adjudicat, firmat, etcètera, és a dir, és un contracte viu.

Per contestar al Sr. Ciurana, la Presidència cedí l’ús de la paraula al President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Sr. Roig. Evidentment ho portem a
ple, podríem estar d’acord o no en que l’òrgan que el va dictar hauria de ser el que ha
resolt, però em sembla que és un exercici, en aquest cas, de transparència i de
voluntat davant de possibles interpretacions que puguin fer uns o altres de portar-lo al
màxim òrgan d’aquesta Corporació, el tema aquest, i resoldre’l aquí. Fins aquí no hi ha
res més. A partir d’aquí, vostè ens comentava quan nosaltres teníem coneixement de
la regularitat, o dels documents que porten si no s’atenen al que marca la llei. Bé,
nosaltres, a partir del moment de l’adjudicació definitiva, es fa un repàs i li haig de dir
que en aquesta casa, a la institució de la Diputació de Barcelona, el global de
contractes, ja siguin majors o menors, està al voltant dels mil cinc-cents, dels quals
prop de mil dos-cents afecten l’Àrea d’Hisenda i Recursos Humans, i per tant, dir que
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hi pot haver algun error en el procés, que no s’hagi controlat la documentació, però
tingui per segur que a partir del moment que es revisa aquesta documentació i es veu
que evidentment no s’ajusten a llei els certificats que ens han fet arribar, doncs
procedim a fer la revisió d’ofici d’aquest expedient i, per tant, jo penso que estem
seguint el procediment que ens marca la llei. Evidentment això ara tindrà el seu
procés, haurem d’anar a que la Comissió Jurídica Assessora també ens faci un
informe, però entenem que és el que hem de fer i, per tant, com que hem detectat un
error i que això significa que és nul de ple dret, nosaltres actuem endavant per poder
tirar endarrere aquesta adjudicació i aquest contracte en aquest cas.

El Sr. Ciurana volgué afegir que en el mateix informe de Secretaria es parla que el 10
de novembre del 2008 el servei promotor va demanar al Servei de Contractació que
suspengués la tramitació de l’adjudicació definitiva. Per tant, entenem que abans de
l’adjudicació definitiva hi havia un coneixement d’aquestes deficiències. En qualsevol
cas la nostra primera proposta és que es retiri per tal que aquest expedient pugui ser
estudiat i si no anunciem el nostre vot contrari i el nostre desig de tenir accés a tots i
cada un dels passos d’aquest expedient.

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, l’abstenció dels diputats assistents del grup del
Partit Popular, i els vots contraris dels diputats assistents del grup del Convergència i
Unió i sent el resultat definitiu de 28 vots a favor, 4 abstencions i 14 vots en contra.

Organisme de Gestió Tributària

7.- Dictamen de data 20 d’abril de 2009 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
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accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, virtut del qual delega en la
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.
Aquesta presidència, previ informe favorable de la Junta de Govern, sotmet a
l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
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en data 19 de març de 2009, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f.

Recaptar en període voluntari i executiu les multes.

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

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

j.

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

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

Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
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cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.

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

Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar que, com a conseqüència de
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.

Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

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

8.- Dictamen de data 20 d’abril de 2009 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.

“El Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en data 26 de març 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.

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

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, en data 26 de març 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:

- 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 continguin
anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei
de telefonia mòbil.
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
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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.

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.

9.- Dictamen de data 20 d’abril de 2009 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, 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’Olesa de Montserrat en data 29 de desembre de 2008 acordà
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.

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

ACORDS:

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, 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:

– Ordenança fiscal núm. 28 Taxa pel servei de clavegueram. Ordenança fiscal núm. 9,
en concret, l’article 6.5 “Per cada caixer automàtic o caixer permanent i altres
instal·lacions anàlogues”


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.
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Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s’incorporin 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 20 d’abril de 2009 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, 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 Premià de Mar en data 18 de març 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
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decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.

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

ACORDS:

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, en
data 18 de març 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 – Execucions subsidiàries


Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

II – Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius


Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Dictar la provisió de constrenyiment.
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

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

Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

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

11.- Dictamen de data 20 d’abril de 2009 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.

“El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 19 de març 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.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.

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

ACORDS:

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en
data 19 de març 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 – Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària


Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

II – Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius


Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.
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Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

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 20 d’abril de 2009 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.

“El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en data 19 de març 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
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decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.

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

ACORDS:

Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, en data 19 de març 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:

- Taxa per la prestació de serveis de caràcter cultural esportiu i lúdic (1- Centre Cívic
municipal. 2 – Pel lloguer de taules i cadires de propietat municipal. 3 – Pel lloguer de
megafonia fora del saló Catalunya. 4 – Escola municipal de música. 5 – Per la
utilització de la pista poliesportiva. 6 – Per la utilització del pavelló poliesportiu. 7 – Per
a la realització de l’activitat d’esplai). Taxa llar d’infants. Execucions subsidiàries i
qualsevol altres ingrés de dret públic.


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



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en
via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent.

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

Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

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

13.- Dictamen de data 20 d’abril de 2009 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.

“El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles en data 19 de març 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.

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

ACORDS:

Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de
Centelles, en data 19 de març 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 - 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 continguin
anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei
de telefonia mòbil.
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Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



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



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.



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



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



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.



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



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.



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

II – Altres ingressos: taxa per serveis urbanístics, sancions, execucions subsidiàries i
qualsevol altre ingrés de dret públic.
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal
corresponent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran
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d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en
via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

14.- Dictamen de data 20 d’abril de 2009 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.

“El Ple de l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà en data 3 de març 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.

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

ACORDS:

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Cecília de
Voltregà, en data 3 de març 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 - 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 continguin
anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei
de telefonia mòbil.
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Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



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



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.



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



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



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.



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



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.



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

II – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Contribucions especials. Taxa
per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que
afectin la generalitat del veïnat. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral
de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa pel subministrament
d’aigua. Preu públic per la prestació de serveis al casal social municipal. Sancions.
Execucions subsidiàries. Qualsevol altre ingrés de dret públic.
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal
corresponent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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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.

15.- Dictamen de data 20 d’abril de 2009 que proposa l’acceptació de

la

clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.

“El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga en data 26 de març de 2009
acordà clarificar l’abast d’anteriors acords de delegació a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals que en el susdit acord s’enumeren.

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.

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

ACORDS:

Primer.- Acceptar la clarificació de data 26 de març de 2009 de l’abast de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, mitjançant anteriors
acords plenaris de dates 4.1.1984, 5.10.1989, 3.10.1991, 11.06.1992, 26.10.2001,
26.03.2004 i 30.10.2008 que, a aquests efectes, s’hauran d’entendre modificats de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifica:

- En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic respecte dels quals s’hagi
delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en via
executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la provisió
de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb la
notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.

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

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

16.- Dictamen de data 20 d’abril de 2009 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Talamanca, 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 Talamanca en data 11 de març 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
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favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents

ACORDS:

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Talamanca, en
data 11 de març 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:

- Taxa cementiri municipal


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s’incorporin 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.

ÀREA DE CULTURA

17.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2009, que
proposa aprovar l’aportació a favor del Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona, amb NIF P5800029J, per un import de CINC
MILIONS

D’EUROS

(5.000.000

€),

destinada

a

finançar

el

projecte

d’Implementació del nou projecte del Museu Marítim, d’acord amb el conveni
signat en data 2 d’octubre de 2008, i declarar la plurianualitat de la despesa.

En data 2 d’octubre de 2008, es va signar un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del nou
Museu Marítim de Barcelona i la Reforma de les Grans Naus de les Drassanes Reials.

Després de les diverses intervencions arquitectòniques que s’han fet en els darrers
anys, resta pendent la intervenció a les Grans Naus centrals. Aquest àmbit acull
actualment l’exposició permanent del Museu i s’ha de procedir a reforçar-ne la
construcció, a preservar-lo amb una nova coberta, a posar-hi un nou paviment, així
com ubicar-hi noves instal·lacions. Donada la magnitud d’aquesta reforma, el Pla
Director ja preveu la intervenció integral a les naus centrals, que ocupen 6.900 metres
quadrats de superfície.

Aquesta reforma permetrà la posada en marxa d’un nou Museu Marítim de Barcelona,
obert a la ciutat i al món. Un Museu més modern i plenament capacitat per consolidar
el lideratge de la ciutat de Barcelona en la preservació del patrimoni i la cultura
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marítima a la Mediterrània, aconseguint la consolidació definitiva del Museu com un
gran centre estratègic per a la cultura a la ciutat de Barcelona.

Atès que en el pacte tercer de l’esmentat Protocol, les institucions signants es
comprometen a invertir durant el període 2008-2012, la quantitat de 16.000.000 €, per
finançar les esmentades obres. Aquesta quantitat és la necessària segons les
previsions contingudes en el Pla Director, per portar a terme les actuacions indicades.
Així mateix, també s’indica que ambdues institucions determinaran les condicions i la
forma d’aplicació d’aquest fons.

Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Cultura, farà una aportació al
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, de cinc milions
(5.000.000) €, en tres anualitats : un milió (1.000.000) € en l’exercici de l’any 2010;
dos milions (2.000.000) €, en l’exercici de l’any 2011 i dos milions (2.000.000) €, en
l’exercici de l’any 2012.

Atès que aquesta aportació de la Diputació de Barcelona queda condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries
corresponents al capítol VII de l’Àrea de Cultura dels anys 2010, 2011 i 2012.

Vist el punt 2.1.3 c) de la Refosa 1/2009, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en
execució del Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2008, i publicada al
BOPB núm. 308, de data 24 de desembre de 2008.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Cultura, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels
següents
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ACORDS

Primer.- Aprovar l’aportació a favor del Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona, amb NIF P5800029J, per un import de cinc milions
(5.000.000)€, destinada a finançar el projecte d’Implementació del nou projecte del
Museu Marítim, en concret la Reforma de les Grans Naus de les Drassanes Reials,
d’acord amb el conveni signat en data 2 d’octubre de 2008.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni, el text literal de la qual és el següent:

“ CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I EL CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE
BARCELONA, PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL NOU PROJECTE DEL MUSEU
MARÍTIM

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President delegat de l’Àrea de Cultura, Sr.
José Manuel González Labrador, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2009, sobre delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
publicada al BOPB núm. 308 de data 24 de desembre de 2008, assistit pel Secretari delegat,
Sr. Jaume Miralles Via, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
Corporació de data 18 de febrer de 2009, publicat al BOPB núm. 56 de data 6 de març de
2009.
CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA,
representat pel Director General, Sr. Roger Marcet Barbé, amb NIF P5800029J, amb seu
social a l’Av. De les Drassanes, s/n, 08001 de Barcelona.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. En data 2 d’octubre de 2008, es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Barcelona i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del nou Museu
Marítim de Barcelona i la Reforma de les Grans Naus de les Drassanes Reials.
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Després de les diverses intervencions arquitectòniques que s’han fet en els darrers anys,
resta pendent la intervenció a les Grans Naus centrals. Aquest àmbit acull actualment
l’exposició permanent del Museu i s’ha de procedir a reforçar-ne la construcció, a
preservar-lo amb una nova coberta, a posar-hi un nou paviment, així com ubicar-hi noves
instal·lacions. Donada la magnitud d’aquesta reforma, el Pla Director ja preveu la
intervenció integral a les naus centrals, que ocupen 6.900 metres quadrats de superfície.

Aquesta reforma, permetrà la posada en marxa d’un nou Museu Marítim de Barcelona,
obert a la ciutat i al món. Un Museu més modern i plenament capacitat per consolidar el
lideratge de la ciutat de Barcelona en la preservació del patrimoni i la cultura marítima a
la Mediterrània, aconseguint la consolidació definitiva del Museu com un gran centre
estratègic per a la cultura a la ciutat de Barcelona.

II. Atès que en el pacte tercer de l’esmentat Protocol, les institucions signants es
comprometen a invertir durant el període 2008-2012, la quantitat de 16.000.000 €, per
finançar les esmentades obres. Aquesta quantitat és la necessària segons les previsions
contingudes en el Pla Director, per portar a terme les actuacions indicades. Així mateix,
també s’indica que ambdues institucions determinaran les condicions i la forma
d’aplicació d’aquest fons.

III. Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Cultura, farà una aportació al
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, de cinc milions
(5.000.000) €, en tres anualitats : un milió (1.000.000) € en l’exercici de l’any 2010; dos
milions (2.000.000) €, en l’exercici de l’any 2011 i dos milions (2.000.0000) €, en l’exercici
de l’any 2012.

IV. Atès que aquesta aportació de la Diputació de Barcelona queda condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries corresponents
al capítol VII de l’Àrea de Cultura dels anys 2010, 2011 i 2012.
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V. Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data ..................

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES

Primer.- OBJECTE DEL CONVENI:

L’objecte d’aquest conveni es regular la col·laboració econòmica de la Diputació de
Barcelona, destinada a favor del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona, amb NIF P5800029J, per un import de cinc milions (5.000.000) €, destinada a
finançar el projecte d’Implementació del nou projecte del Museu Marítim, en concret la
Reforma de les Grans Naus de les Drassanes Reials, d’acord amb el conveni signat en data
2 d’octubre de 2008.

Segon.- PAGAMENT:

L’aportació de la Diputació de Barcelona, de cinc milions (5.000.000) €, es farà efectiva en
tres anualitats :

- Any 2010

1.000.000 €

- Any 2011

2.000.000 €

- Any 2012

2.000.000 €

Tercer.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:

L’import de cada anualitat s’haurà de justificar com a màxim el dia 31 de desembre de cada
exercici i es lliurarà prèvia justificació de les despeses realitzades, amb la presentació d’un
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certificat de l’Interventor del Consorci acreditatiu de les despeses realitzades i acompanyat
de les corresponents certificacions d’obra.

Quart .- COMISSIÓ DE SEGUIMENT :

Es constituirà una comissió de seguiment constituïda per :
-

el Delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona,

-

el Coordinador de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona,

-

un responsable de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, i

-

un arquitecte de la Diputació de Barcelona.

Aquesta comissió es reunirà periòdicament amb la direcció del Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de Barcelona, per efectuar el seguiment de les esmentades obres de
rehabilitació.

Cinquè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI:

Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre de
2012.

Sisè.- FORMES D’EXTINCIÓ:

Les causes de resolució, a més de les previstes legalment, seran les següents :
-

el transcurs del període de vigència,

-

la resolució per mutu acord, o

-

l’incompliment dels pactes inclosos en el present conveni.

Setè.- JURISDICCIÓ COMPETENT:

La Jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós administrativa. “
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Tercer.- Autoritzar una despesa de cinc milions (5.000.000) €, per fer front al projecte
esmentat.

Quart.- Condicionar aquesta aportació a l’existència de crèdit adequat i suficient a les
aplicacions pressupostàries corresponents del capítol VII de l’Àrea de Cultura dels
anys 2010, 2011 i 2012.

Cinquè.- Imputar la quantitat de cinc milions (5.000.000) €, en tres anualitats :
- Any 2010

1.000.000 €

- Any 2011

2.000.000 €

- Any 2012

2.000.000 €

amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents del capítol VII de l’Àrea de
Cultura dels anys 2010, 2011 i 2012.

Sisè.- Declarar la despesa plurianual, d’acord amb el que estableix l’article 174 del
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Setè.- Donar compte al Ple als efectes de la seva ratificació.

Vuitè.- Notificar la present resolució al Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona.

Novè.- Facultar al President delegat de l’Àrea de Cultura per a la signatura del conveni
i de qualsevol altre document necessari per a la realització de les activitats recollides a
l’esmentat conveni.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, la ratificació.
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ÀREA DE MEDI AMBIENT

Gerència de Serveis de Medi Ambient
18.- Dictamen de data 24 d’abril de 2009 que proposa aprovar la incorporació de
la Diputació de Barcelona com a membre de la “Red de Ciudades por la
bicicleta”.

“Al novembre de 2007, es van celebrar a Barcelona les 1es. Jornades de la bicicleta
pública que van tenir la seva continuació en diverses reunions celebrades a
l’Hospitalet de Llobregat i a Madrid. Aquestes van culminar, per una banda en una
reunió celebrada a San Sebastián i per altra en el Congrés Nacional de Medi Ambient
(CONAMA), en què uns 60 ajuntaments de tota Espanya van decidir avançar cap a la
constitució de la “Red de ciudades por la bicicleta”.

Aquesta nova entitat tindrà per objecte generar una dinàmica entre les ciutats
espanyoles per facilitar, desenvolupar i fer més segura la circulació dels ciclistes
(especialment al medi urbà) i realitzar les accions necessàries per impulsar la bicicleta
com mitjà de transport i fomentar les iniciatives adoptades per les administracions
públiques, associacions i altres agents socials;

El dies 12 i 13 de març de 2009 es celebraren a Sevilla, les 2es. Jornades de la
bicicleta pública i, en aquest marc també, la Constitució de la “Red de ciudades por la
bicicleta”.

Per Decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, dictat en data 5 de març
d’enguany, es resolgué el següent:
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“Primer.- Manifestar la voluntat de la Diputació de Barcelona de participar en els actes
de constitució de l’associació “Red de ciudades por la bicicleta”.

Segon.- Facultar l’Il·lm. Sr. Joan Anton Baron Espinar, Diputat i President delegat de
l’Àrea de Medi Ambient perquè, en nom de la Diputació de Barcelona, pugui assistir als
actes previstos per a la constitució de la dita Associació.

Tercer.- Una vegada elaborats els estatuts de la nova associació, tramitar, si escau, la
seva aprovació pel Ple i l’acord definitiu de participació de la Diputació de Barcelona a
l’Associació “Red de ciudades por la bicicleta”.

Considerant-se d’interès la participació de la Diputació de Barcelona en la nova entitat,
ara es formula i presenta la proposta d’incorporació de la Corporació com a membre
fundador de l’Associació “Red de Ciudades por la bicicleta”.

L’esmentada Associació té com a funcions principals:

-

Intensificar la promoció de la bicicleta tot desplegant el seu potencial.

-

Desenvolupar estratègies per promoure que les administracions implementin de
la manera més eficaç la promoció de la bicicleta.

-

Impulsar iniciatives per aconseguir que el desplaçament en bicicleta sigui més
segur.

-

Incrementa les infrastructures per a l’ús de la bicicleta i millorar les ja existents.

-

Destinar més recursos a projecte de promoció de la bicicleta.

L’Associació “Red de Ciudades por la bicicleta” es constitueix a l’empara de la Carta
Europea d’Autonomia Local, de la Disposició Addicional 5èna de la Llei 7/1985, de
Bases de Règim Local i de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d’Associació i normes complementàries. La nova entitat té personalitat jurídica i plena
capacitat d’obrar i es constitueix sense ànim de lucre.
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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.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignat
President delegat de l’Àrea de Medi Ambient, proposa que s’elevi al proper Ple, previ
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Medi Ambient, l’adopció dels
següents

ACORDS

Primer.- Aprovar la constitució de l’Associació “Red de ciudades por la bicicleta”.

Segon.- Aprovar la incorporació de la Diputació de Barcelona com a membre fundador
de la “Red de Ciudades por la bicicleta”, entitat que neix amb l’objectiu de generar una
dinàmica entre les ciutats espanyoles per tal de facilitar, fer més segura i desenvolupar
la circulació de la bicicleta, especialment al medi urbà, mitjançant totes les accions que
siguin necessàries per impulsar la bicicleta com a medi de transport.

Tercer.- Aprovar la proposta d’estatuts pels quals s’haurà de regir l’esmentada
Associació, el text dels quals s’adjunta als presents acord con a annex.

Quart.- Designar l’Il·lm. Sr. Joan Antoni Baron Espinar, President delegat de l’Àrea de
Medi Ambient com a representant de la Diputació de Barcelona en els òrgans de
govern de l’Associació.

Cinquè.- Facultar la Presidència de la Corporació per dictar les disposicions
complementàries i oportunes per a la deguda efectivitat dels presents acords.
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Sisè.- Donar trasllat dels precedents acords als òrgans de govern i de representació
de l’Associació per al seu coneixement i efectes escaients.”

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 3642 fins al 4873. Al propi temps es dona
compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries
dels dies 30 d’abril de 2009 i 14 de maig de 2009.

Obert el capítol de precs i preguntes, el diputat Sr. Ciurana sol·licità la paraula per
manifestar que havia rebut, com a membre del Consell d’Administració de la XAL, una
convocatòria del Consell d’Administració de la XAL per al proper 26 de juny. El 26 de
juny del 2009, farà un any que aquesta Diputació va tenir coneixement de l’informe de
la Sindicatura de Comptes referit a la XAL en el qual s’esmenten un seguit de criteris
que, al parer de l’informe aprovat per la Sindicatura de Comptes, la XAL no actuava de
forma correcta.

Moltes vegades, continuà dient, nosaltres hem demanat (i ho saben a bastament
perquè ho hem dit en debats d’inici de la legislatura, en debats pressupostaris i amb
iniciatives) canvis en la política de comunicació d’aquesta casa i per tant, ara no m’hi
estendré perquè m’hi remeto. A conseqüència d’això, entre altres coses, vam veure fa
pocs mesos o poques setmanes, els informes corresponents, per exemple, a
l’adequació tant de la COM com de la XAL a la pròpia Llei audiovisual, però el que
nosaltres ara ens preguntem, o demanem, que en el moment en què es consideri
oportú, però en tot cas volem plantejar-ho en aquest moment, se’ns digui com pensa la
Diputació fer front, respondre o quins canvis pensa emprendre per corregir tot el seguit
de deficiències que l’informe de la Sindicatura de Comptes anuncia per la XAL.
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Abans, afegí, el senyor Roig parlant de l’altre punt deia: “Ho hem portat al Ple per fer
gala de transparència, no?” Home, ha passat un any, senyor President, des que es va
rebre l’informe de la XAL per fer les al·legacions i durant aquest any, el criteri de
transparència sembla que no ha estat el que ha predominat perquè, ni en aquest Ple ni
en els consells d’administració de la XAL que hi ha hagut en aquest període, no s’ha
fet esment a l’existència d’un informe de la Sindicatura de Comptes d’aquestes
característiques. Per tant, el que nosaltres ara els hi estem demanant és que si ha de
ser el 26 de juny a la XAL, que sigui el 26 de juny a la XAL, però que en tot cas ens
diguin com pensa aquesta Casa respondre, quins canvis pensa fer, quines
modificacions en el procés de contractació, per exemple, que pensa fer per tal de
donar una resposta adequada a l’informe de la Sindicatura de Comptes, que més enllà
dels temes més cridaners que si s’han de concedir subvencions i per tant concurrència
pública als ajuts que es fan a diverses emissores locals, si han de ser considerats
contractes mercantils, que en certa manera és la tesi de la Casa. Hi han altres
aspectes no menors, com poden ser tots els contractes que s’han fet amb Lavínia, per
exemple, que tenen un esment específic en la Sindicatura de Comptes, alguns dels
quals, també, sense concurrència pública, sense els anuncis corresponents, sense els
criteris de valoració. Fins i tot amb la relació contractual extinta, es parla que s’ha
continuat contractant amb Lavínia, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha tot un seguit de
qüestions que s’obren que ens agradaria en el moment en què es consideri oportú,
que aquesta Corporació ens pogués donar resposta de com pensa adequar aquests
criteris a l’informe de la Sindicatura.

Tot seguit la Presidència cedí l’ús de la paraula al portaveu del grup Socialista Sr.
Labòria, el qual començà dient que no hi he entès la seva primera part de la
intervenció. Fa un any, hi va haver un informe de Sindicatura, sobre el qual,
lògicament, la XAL va presentar al·legacions que cal dir que van ser ateses per la
Sindicatura en els temes que podríem considerar més essencials i primordials. Temes
com, per exemple, si teníem competència o no per prestar assistència en el sector
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audiovisual i el de la comunicació, o si la nostra assistència podia saltar-se els límits
del territori provincial, i en aquest sentit, són al·legacions que van ser admeses
posteriorment per la pròpia Sindicatura, però és clar, és el 15 de maig, si no em falla la
memòria, que aquí entra la resposta i l’informe definitiu de la Sindicatura contestant
aquestes al·legacions i, per tant, l’informe que va aprovar la Sindicatura. Per tant, no hi
ha hagut un any de no donar informació, sinó que hi hagut un any de procediment
normal i correcte com qualsevol altre cas es donaria en qualsevol i es donarà amb
altres informes de la Sindicatura com algun que apareix, per exemple, avui en algun
Diari d’algun altre Ajuntament. Son processos normals. Per tant, en aquest sentit, la
primera part penso que queda contestada.
Cal dir que, des del moment en què va entrar l’informe, el President va fer el que
procedeix, que és, a través d’un decret de Presidència, demanar precisament els
informes per poder avaluar aquest informe de la Sindicatura i donar-ne compte en el
marc de la pròpia administració de la XAL, que és el lloc on, en consell ordinari, es
donarà compte. Però, dit això, també penso que és important fer notar, amb tota la
correcció i amb tot el respecte per la Sindicatura, que com a mínim ens trobem davant
d’un informe definitiu bastant sorprenent en alguns aspectes. És un informe que han
aprovat, amb el vot en contra donant precisament la raó a la Diputació en alguns
aspectes que vostè ha citat com de passada: temes com la tipologia de subvenció que
s’ha d’utilitzar, temes de contractació, etcètera, donant la raó a la Diputació tres síndics
i quatre no donant-li. Funciona com funciona i quatre contra tres guanyen quatre, però
ho dic en el sentit que, fins i tot hi ha algun síndic de pes molt específic en la
Sindicatura que recomana (no se li fa cas perquè evidentment la Sindicatura també té
el seu sistema de prendre les decisions) que, vist que s’han acceptat al·legacions molt
importants de la Diputació, com aquestes que he citat, temes de contractació de
personal, de contractació d’empreses, temes de contractació, hi ha un element que no
podem obviar: la XAL va ser, possiblement si no la primera, una de les primeres
empreses que es va acollir a la fórmula que va preveure la Ley de Modernización, si
no em falla la memòria, deia així, de las Administraciones Locales, que era aquest
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fórmula que en deien “entidades públicas empresariales”, que existien per a l’Estat i es
van traslladar a l’àmbit local. I l’informe fa referència al seu primer any de vida. Haig de
dir, i amb això suposo que gent més valuosa que jo en el coneixement de la matèria en
el marc precisament de la XAL donarà informació més precisa de les lleis, etcètera,
que la XAL es va moure en un terreny en el qual avui en dia molts temes han quedat
aclarits per lleis posteriors de 2007 i que en aquell moment es movia amb un criteri de
societat mercantil, que era el que semblava més homologable al que eren les entitats
públiques empresarials i per tant de contracte privat en alguns aspectes. Hi ha tres
síndics que donen la raó a la Diputació de dir que s’han fet bé les contractacions, que
s’ha utilitzat bé el sistema, que vam interpretar bé com s’havia de fer perquè després
les lleis ens ho han interpretat en aquesta línia. N’hi ha quatre que diuen que no. Per
tant, com a mínim hem d’admetre que és un tema que des del punt de vista de lectura
jurídica, o des del punt de vista d’interpretació, és controvertit. Sembla que la
recomanació que va fer un síndic que això es tornés a fer seria el més interessant.
Dit això, jo no vull deixar en l’aire cap tema, i penso que el mateix que hi ha intervingut,
el senyor Ciurana, convida i estarà d’acord amb mi que això és millor que ho faci en el
marc del Consell d’Administració on hi haurà, no només la visió d’una persona que ha
fet l’esforç per entendre tota aquesta qüestió, com sóc jo i altres polítics d’aquí, sinó
que hi haurà capacitat de resposta tècnica. Però sí que li dic que, en el cas concret
que vostè ha citat d’una contractació concreta, curiosament aquesta contractació, la
Sindicatura se’n va buscar a posar en qüestió una decisió que no havia pres
inicialment la XAL sinó que l’havia pres la pròpia Diputació, que és la programació d’un
contracte, perquè aquest contracte el va heretar la XAL quan vam decidir passar tot el
paquet audiovisual a la Xarxa, i per tant aquí hem pres la decisió i sembla bastant lògic
que, en el moment que la XAL va rebre la continuació d’aquest contracte, prengués
tres mesos per refer i per fer la contractació novament i cal que, és una contractació
que s’ha fet en concurs públic, amb procediment obert, que a més a més s’han
presentat a concursar set propostes (em sembla que són set, si no em falla la
memòria). Per tant estem en un procediment on es van adoptar criteris de valoració i
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que es va publicar al BOP i fins i tot en algun mitjà de comunicació pública d’ampli
abast. Creiem (i penso que honestament ho podran creure) que fora de petites coses,
fins i tot en un tema com aquest de les subvencions, té raó la posició que va defensar
la XAL en el seu moment, tenen raó els tres síndics que la van avalar i respectem la
decisió, com no podia ser d’una altra manera, però tot i així qualsevol cosa que hi
pogués haver també li asseguro que, a la XAL, li demostraran que ja no hi ha cap cua
de mínim dubte que s’hagi de resoldre en un futur.

El Sr. Ciurana volgué contestar al Sr. Labòria dient-li que el que estem plantejant és
que se’ns digui com pensa la Diputació i la XAL, donar resposta a aquests criteris que
nosaltres entenem que no són menors, encara que entenc que vostè els vulgui
disminuir, que hi ha alguna cosa a millorar del procediment a nivell tècnic. Aquí hi ha
un fons no menor i per tant nosaltres el que els hi demanem és que se’ns donin les
explicacions corresponents a com es pensa adequar el funcionament d’aquesta Casa i
per extensió de la XAL, els criteris de la Sindicatura, que ens agradin o no, són criteris
de la Sindicatura per molts vots particulars que hi hagin o per menys vots particulars
que hi hagin respecte de la decisió majoritària dels síndics. Per tant, aquest és el
plantejament que nosaltres fem. Si el dia 26 entenc que la recent convocatòria de XAL
és l’espai on s’ha de parlar, en parlarem el dia 26, però em sembla que no podem,
tampoc, menystenir (i almenys, per part nostra, no ho farem) que no sigui aquesta
Corporació qui conegui de nou, les accions que aquesta Corporació i la XAL faran per
corregir allò que la Sindicatura de Comptes assenyala com a incorrecte.

De nou sol·licità la paraula el Sr. Labòria per manifestar que a hores d’ara, l’any 2009,
hi ha criteris que defensa la Sindicatura que estan superats per noves legislacions. Per
tant, podríem dir que el 99% dels problemes estan resolts; és a dir, que no hi ha un
problema de modificacions i per tant, en aquest sentit, se li donaran les respostes. El
que jo volia deixar clar, i sintetitzo, és:
- El substancial del que defensàvem va ser acceptat per la Sindicatura.
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- És un tema controvertit jurídicament no perquè només hi hagi, diguéssim, opinions
contraposades sinó perquè, realment, en el marc jurídic en què ens movíem al 2005 hi
havia temes per lligar, encara, amb el que eren les entitats econòmiques empresarials.
- No hi ha absolutament cap desviació, cap problema eco-nòmic, cap problema de
comptabilitat; és a dir, no hi ha cap acte nul ni cap acte invalidat per la Sindicatura.
- Els temes, en aquest sentit, els considerem menors i si no, algun tema s’ha d’ajustar.
Jo diria que bàsicament estan ajustats, però se’n donarà compte a la XAL.

Per finalitzar amb el debat, la Presidència va fer us de la paraula per dir que un cop
resposta la pregunta, i preguntada segona vegada i resposta segona, només per
acabar, els hi digui que hi ha una qüestió que ha fet la Diputació sempre i que continua
fent: quan hi ha un informe de la Sindicatura, el que fa és, senzillament, prendre
consciència que la Sindicatura fa els seus informes complint amb la seva obligació i
amb la voluntat de millorar i perfeccionar el sistema de funcionament de
l’Administració, en aquest cas, de la nostra. Per tant, traslladarem aquest informe als
nostres serveis tècnics i jurídics perquè són ells, amb els aspectes tècnics i jurídics en
els quals avança l’informe, els que hauran de dir quines coses, d’aquestes, hi estan
assumides per l’organització, quines estan pendents, i aquestes que estan pendents
de quina manera s’han d’executar. Però això és l’habitual. Ara, situem el calendari
perquè si no, podríem sortir amb una idea equivocada: podríem sortir amb la idea que
la Diputació de Barcelona ha estat amagant un informe, i no voldria que cap diputat ni
cap diputada sortís amb aquesta idea que no és veritat.
En aquest cas, com en tots els informes de la Sindicatura, es fa un informe que es
correspon a l’exercici 2005; és a dir, estem parlant d’un informe que fa referència a la
XAL i del 2005. És al 2007, com deia el senyor Ciurana, que la Sindicatura trasllada a
la Diputació l’informe, l’informe previ provisional i que no és l’informe que ha passat pel
Plenari de la Sindicatura sinó que és l’informe propi i únic exclusivament fet pel síndic
encarregat del tema, com és habitual. Un cop el rep la XAL, i per això es fa, el que és
objecte de l’auditoria per part de la Sindicatura té el dret a al·legar i presentar totes
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aquelles al·legacions que considera que ha de fer en relació als diferents temes que
s’han plantejat a l’auditoria. I això és el que va fer la XAL amb el suport tècnic i jurídic
de la Diputació. I és al cap d’un any, ara fa molt pocs dies, quan, un cop estudiades les
al·legacions, és la Sindicatura, perquè ha passat pel seu Plenari, quan emet l’informe
definitiu que és el que realment vincula i té sentit, no el provisional que està subjecte a
aquest procediment que els hi he dit. Per tant, en el moment en què la Sindicatura, al
seu Plenari, fa l’aprovació de l’informe definitiu, arriba a aquesta organització i al
mateix temps arriba als membres del Consell d’Administració de la XAL. Per què no ho
trasllada la Diputació? S’encarrega i té l’obligació de fer-ho la pròpia Sindicatura. Com
quan és un informe de la Sindicatura que afecta la Diputació ho rebem tots els
diputats, de govern i d’oposició. Per tant, l’informe definitiu, el que realment compta, el
que ha passat pel Plenari és aquest que s’ha emès i l’hem rebut al mes de maig tots
plegats. Seguirem, evidentment, donant resposta en el marc de la XAL i allà on
correspongui.
Moltes gràcies i donem per acabat el Ple d’avui tot dient, sense molestar ningú, a
ningú, reconeixent el valor de tothom i el mèrit de tothom, que estem molt contents que
un club de la nostra província, la de Barcelona, aconsegueixi un triplet més enllà del
tripartit. Moltes felicitats

I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 12 hores i 30 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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