
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 25 DE JUNY DE 2009 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 25 de juny de 2009, a les 12 hores i 5 minuts, es va 

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

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

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

Muñoz Calvet, del vice-president segon, Màrius García Andrade, del vice-president 

quart, Carles Martí Jufresa, el vice-president cinquè, Lluís Recoder Miralles. i de les 

diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan Amat 

Solé, Xavier Amor Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, 

Miquel Buch Moya, Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Ferran Civil 

Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep 

Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, Arnau 

Funes Romero, Xavier García Albiol, Joan Carles García Cañizares, Carme García 

Suárez, Carme García Lores, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez Fernández, 

José Manuel González Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria Martorell, 

Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas, Josep Monràs Galindo, Immaculada 

Moraleda Pérez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras 

Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig Milà, 

Teodoro Romero Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz 

Sanz, Joan Sau Pagés, Jordi 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.  

 

 

 1



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

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

president tercer, Jaume Vives Sobrino, Jaume Ciurana Llevadot, Jordi Moltó Biarnés i 

Jordi Serra Isern, 

 

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 que 

es transcriu a continuació: 

 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

0.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de 

maig de 2009. 

 

1.- Ratificar en tots els seus termes el Decret de la Presidència de data 15 de juny de 

2009, pel qual s’aprova l’informe sobre l’expedient de correcció de les disfuncionalitats 

territorials del nucli de Can Rosal, dels municipis d’Avià, Berga i Olvan, així com el 

Decret de 19 de juny que rectifica un error material produït en l’anterior. 

 
2.- Dictamen que proposa designar el Sr. Esteve León Aguilera representant de la 

Diputació de Barcelona en l’Entitat Pública Empresarial Xarxa Audiovisual Local “XAL”, 

en substitució de l’Im. Sr. Josep Mayoral Antigas. 

 
3.- Dictamen que proposa aprovar el Compte General de la Diputació de Barcelona de 

l’exercici 2008.  

 

4.- Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost 

General de la Diputació per a l’exercici de 2009. 

 

5.- DONAR COMPTE del decret de declaració d’emergència de les actuacions 

necessàries per tal de pal·liar el risc de col·lapse de la coberta de l’edifici 15 del recinte 

de l’Escola Indsutrial. 
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6.- Dictamen que proposa declarar el no exercici de l’opció d’adquisició d’accions de 

l’ampliació de capital proposada per la societat Túnels i Accessos de Barcelona S.A.C. 

(TABASA), i la conformitat a la modificació de l’article 5 dels seus estatuts. 

 
7.- Dictamen que proposa aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball i de la 

plantilla de la Diputació de Barcelona i dels seus Organismes Públics. 

 

8.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament del Bruc, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió 

i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i 

clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.  

 

9.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament de Cervelló, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 

de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

10.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Cubelles, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 

gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

11.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament d’Igualada, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 

gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 

confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.  

 

12.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 

de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

13.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Matadepera, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 

gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  
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14.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, a favor de la Diputació de Barcelona de les 

funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

15.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, a favor de la Diputació de Barcelona de les 

funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

16.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’acord Consell d’Administració 

de l’Autoritat Portuària de Barcelona, en relació a deixar sense efecte el conveni amb 

l’ORGT, com a conseqüència de la signatura d’un conveni amb l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària. 

 

II.- PART NO-RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ: SEGUIMENT I CONTROL DE LA 
GESTIÓ CORPORATIVA 
 

1.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència i presidents delegats 

de les diferents àrees, i dels acords adoptats per la  junta de govern des de la darrera 

sessió. 

 

2.- Precs 

 

3.- Preguntes 

 

0.- Aprovació de l’Esborrany de l’Acta de la Sessió plenària del dia 28 de maig de 
2009. 
 

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

del dia 28 de maig de 2009, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 

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

1.- Ratificar en tots els seus termes el Decret de la Presidència de data 15 de 
juny de 2009, pel qual s’aprova l’informe sobre l’expedient de correcció de les 
disfuncionalitats territorials del nucli de Can Rosal, dels municipis d’Avià, Berga 
i Olvan, així com el Decret de 19 de juny que rectifica un error material produït en 
l’anterior.- 
 

Decret de data 15 de juny de 2009 
 

I.- ANTECEDENTS I COMPETÈNCIA: 

 

En data 26 de maig ha tingut entrada al Registre general de la Corporació una copia 

autenticada de l’expedient tramitat per la Comissió de Delimitació Territorial, del 

Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la correcció de 

les disfuncionalitats territorials del nucli de Cal Rosal, corresponent a part dels 

municipis d’Avià, Berga i Olvan. 

 

D’acord amb el que preveu l’article 23.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 

qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 

municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, la Comissió de 

Delimitació Territorial ha de demanar informe en el termini de vint dies als consells 

comarcals i a les diputacions provincials afectades. 

 

És competència indelegable del Ple de la Diputació emetre el preceptiu informe en els 

expedients de fusió, agregació i segregació dels municipis del seu territori, segons així 

ho disposa l’article 28.1.b), del Text refós de disposicions vigents en matèria de règim 

local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 

 

Atesa la impossibilitat de sotmetre a l’aprovació del Ple de la Corporació, en la seva 

sessió ordinària del dia 28 de maig, l’informe a emetre, per obvies raons 

d’impossibilitat material en estar ja confegida l’ordre del dia i convocada la sessió en 
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aquesta data, la propera reunió no està prevista fins el dia 25 de juny, raó per la qual 

cal que l’informe sigui aprovat amb caràcter d’urgència, donat que el termini de vint 

dies fineix el proper 19 de juny. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 61.19 del Reglament d’organització, funcionament 

i règim jurídic de les Entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre,  correspon al President de la Diputació l’exercici de les accions judicials i 

administratives en cas d’urgència, donant-ne compte al ple en la primera sessió que 

celebri, per la qual cosa procedeix l’aprovació de l’informe en els termes exposats. 

 

L’apartat 1.1.1. de la Refosa 1/2009, sobre delegació de competències i atribucions 

dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret  de la 

Presidència de 18 de desembre de 2008 i publicada al BOPB núm. 308, de 

24/12/2008, disposa així mateix que correspon a la Presidència de la Corporació 

l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i les de la Junta de 

Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent 

sessió que celebri. 

 

II.- INFORME  

 

En data 10 de juny de 2009 i per l’Observatori Territorial, de la Direcció d’Estudis i 

Prospectiva d’aquesta Corporació, ha estat emes l’informe preceptiu que a continuació 

és transcriu: 

 
“INFORME SOBRE L’EXPEDIENT DE CORRECCIÓ DE LES DISFUNCIONALITATS 

TERRITORIALS DEL NUCLI DE  
CAL ROSAL, DELS MUNICIPIS D’AVIÀ, BERGA I OLVAN. 

 
ÍNDEX de CONTINGUTS 

  
0.- Cronologia dels fets 
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Informe 
 

1.- Consideracions legals 

2.- Alternatives per a la correcció de la disfuncionalitat territorial 

3.- El càlcul de la població i dels límits territorials 

4.- Conclusions 

5.- Annex 

 

0.- Cronologia dels fets 
 

• Juliol del 2004. Es constitueix la Plataforma Prounificació de Cal Rosal (PPCR), formada per 

diferents veïns de l’antiga colònia amb l’objectiu de reclamar la unificació de Cal Rosal al 

municipi d’Olvan. 

 

• Juliol del 2004. La PPCR organitza una consulta popular per tal de conèixer l’opinió dels 

veïns de l’antiga colònia sobre una hipotètica reunificació del nucli de Cal Rosal. El resultat 

va ser majoritàriament favorable a l’adscripció de Cal Rosal al municipi d’Olvan. 

 

• Octubre del 2004. Carta de la PPCR als ajuntaments d’Olvan, Berga i Avià sol·licitant un Pla 

d’Inversions específic per a Cal Rosal coordinat pels tres ajuntaments o en el seu defecte 

que s’iniciïn les actuacions administratives corresponents amb l’objectiu de que tot el territori 

de Cal Rosal passi a pertànyer a un sol municipi. 

 

• Desembre del 2005. El Ple de l’Ajuntament d’Olvan sol·licita a la Diputació de Barcelona 

assistència tècnica i jurídica per tal de formalitzar l’oportú expedient per corregir la 

disfuncionalitat territorial del nucli de Cal Rosal. 

 

• Febrer del 2006. La Diputació de Barcelona manifesta que donat que es tracta d’un 

expedient que afectaria també als municipis d’Avià i Berga seria convenient que dita petició 

fos formulada per part de tots tres Ajuntaments.  

 

• Desembre de 2007. Passades les eleccions municipals els tres nous alcaldes dels municipis 

sol·liciten a la Comissió de Delimitació Territorial l’inici de l’expedient per corregir la 

disfuncionalitat dels límits territorials del nucli de Cal Rosal, fent constar la seva preferència 

per l’adscripció del nucli a un sol municipi. 
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• Novembre de 2008. Després de les peticions d’alguns veïns els tres ajuntaments sol·liciten a 

la Comissió de Delimitació Territorial l’aturada del procés iniciat per tal de poder crear una 

mesa de diàleg per discutir la qüestió 

 

• Novembre de 2008. El Servei de Demarcacions Territorials emet l’informe de correcció de 

les disfuncionalitats de Cal Rosal en el que conclou, un cop analitzades les alternatives 

possibles, que l’opció més favorable és l’agregació de Cal Rosal al municipi de Berga. 

 

• Maig de  2009. Entra al registre de la Diputació de Barcelona amb data 26/05/09 l’expedient 

de correcció de les disfuncionalitats territorials de Cal Rosal en el que es sol·licita a la 

Diputació l’emissió en el termini de 20 dies de l’informe previ a la proposta de correcció que 

estableix la llei. 

 

La Comissió de Delimitació Territorial, depenent del Departament de Governació i 

Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a aquesta Corporació, 

amb data 26 de maig de 2009, l’elaboració d’un informe en relació a la correcció d’una 

disfuncionalitat territorial en el nucli de Cal Rosal. 

 
Després d’analitzar la documentació facilitada en l’expedient tramés a la Diputació de 

Barcelona i tenint en compte el marc legal d’aplicació així com les dades de que disposa 

aquesta Corporació, s’emet el següent 

 

     INFORME 
 

1.- Consideracions legals 
 
Les normes que defineixen el marc legal d’aplicació al cas plantejat són: 

 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 

2/2003, de 2 d’abril. 

• Decret 244/2007 de 6 de novembre pel qual es regula la constitució i la demarcació 

territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 

de Catalunya 

 8



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

El Decret 244/2007 estableix en l’apartat c) del seu article 21 que es considerarà 

disfuncionalitat territorial, “aquells nuclis, no capitals de municipi, partits per un o més termes 

municipals”. 

 

Tanmateix el mateix decret estableix que correspon a la Comissió de Delimitació Territorial 

elaborar les propostes per a la correcció de les disfuncionalitats territorials, i que aquesta haurà 

de sol·licitar als consells comarcals i a les diputacions provincials afectades l’elaboració d’un 

informe previ, com així s’ha fet.  

 

La proposta de la Comissió de Delimitació Territorial s’haurà de sotmetre també a informe dels 

municipis afectats que, en el termini de dos mesos, hauran d’adoptar un acord sobre la 

correcció proposada, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 

l’ens local. L’expedient s’haurà de sotmetre també a dictamen de la Comissió Jurídica 

Assessora i s’haurà de posar en coneixement de l’Administració de l’Estat. 

 

Conseqüentment, la proposta de correcció no prosperarà sense l’aprovació de més de la 
meitat dels membres del ple de cadascun dels ens locals implicats. Tenint en compte que 

els tres consistoris han manifestat a la Generalitat de Catalunya la seva voluntat d’aturar 

l’expedient i que la normativa d’aplicació estableix la necessitat d’aprovació per part d’aquests 

de la proposta de correcció, sembla evident que la proposta de correcció que pugui plantejar la 

Comissió de Delimitació Territorial està abocada a no prosperar en els termes en que es 

planteja en l’informe rebut.  

 

Altrament, la Diputació de Barcelona, en la seva condició d’administració local al servei dels 

municipis de la província ha estat sempre extremadament respectuosa amb el principi 
d’autonomia local, en el sentit del dret i la capacitat de les entitats locals per tal d’ordenar i 

gestionar una part important dels afers públics que els hi ha estat encomanats, tal com 

contempla la Carta Europea d’Autonomia Local del 1985, en especial pel que fa a la protecció 

dels seus límits municipals. 

 

En relació amb aquest extrem, per més que efectivament els tres consistoris implicats es van 

adreçar al mes de desembre del 2007 al Departament de Governació i Administracions 

Públiques sol·licitant l’inici de l’expedient de correcció de les disfuncionalitats territorials del 

nucli de Cal Rosal, cal destacar que al mes de novembre del 2008 novament els tres 
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ajuntaments van manifestar al mateix Departament la seva voluntat d’aturar el procés de 
tramitació de l’expedient després que arran de les peticions de diferents veïns del nucli van 

considerar oportú crear una mesa de debat amb l’objectiu de posar en comú entre el conjunt 

dels ciutadans afectats les problemàtiques i les possibles solucions per Cal Rosal.  

 

En aquest sentit, des de la Diputació de Barcelona entenem que cal respectar l’acord i el 

consens assolit pels consistoris dels tres municipis implicats i que decidir modificar els límits 

d’aquests municipis en contra de la seva voluntat suposaria una lesió dels interessos dels 

esmentats ens i de la seva autonomia. 

 

Dit això, procedirem a continuació a valorar les diferents alternatives que entenem que caldria 

analitzar per tal de corregir la disfuncionalitat territorial de Cal Rosal. 

 
2.- Alternatives per a la correcció de la disfuncionalitat territorial 

 
Com bé descriu l’expedient tramés per la Comissió de Delimitació Territorial a aquesta 

Corporació, l’antiga colonia de Cal Rosal és un nucli de població partit pels municipis d’Avià, 

Berga i Olvan tots tres de la comarca del Berguedà, a la província de Barcelona.  

 

Existeix un consens generalitzat i inequívoc sobre el sentiment de pertinença a un mateix poble 

(Cal Rosal) que la majoria de veïns del nucli comparteixen. Tanmateix existeix també consens 

documentat entre veïns i representants polítics en afirmar que la fragmentació en tres municipis 

planteja problemes de gestió del nucli. 

 

Cal Rosal compleix efectivament un dels supòsits de disfuncionalitats previstos a l’article 21 del 

Decret 244/2007, concretament al supòsit c que es refereix als casos de “nuclis, no capitals, 

partits per un o més termes municipals”. 

 

L’informe elaborat per la Comissió de Delimitació Territorial valora tres possibles alternatives 

per tal de corregir la disfuncionalitat territorial de Cal Rosal a les que aquesta Corporació entén 

que caldria afegir una quarta opció consistent en el manteniment de l’status quo actual. 

 

Aquesta és la valoració que fem des de la Diputació de Barcelona de les quatre alternatives: 

 

a) Agregació de Cal Rosal a Avià 
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Avià és amb diferència el terme municipal dels tres amb menys relacions funcionals, 

econòmiques i fins i tot físiques amb el nucli de Cal Rosal. Cap càlcul atorga més de 20 

habitants de Cal Rosal com a pertanyents a Avià. El nucli urbà del municipi es troba molt 

allunyat de Cal Rosal.  

 

b) Agregació de Cal Rosal a Olvan 

 

El principal argument de la Comissió de Delimitació Territorial per tal de rebutjar la possible 

agregació de Cal Rosal al municipi d’Olvan és l’article 8.2 del Decret 244/2007 que 

especifica que “el municipi al qual es fa l’agregació ha de tenir més potencial demogràfic i 

econòmic que la part del municipi objecte de la segregació”. En aquest sentit els càlculs de 

població de l’informe de la Comissió donen a Olvan una població de 893 habitants l’any 

2007 (400 dels quals serien de Cal Rosal segons l’informe) a la que s’hi afegirien, si 

l’agregació es fes efectiva, 709 habitants més (691 provinents de Berga i 18 d’Avià) fet que 

segons la Comissió suposaria un desequilibri demogràfic i una distorsió en l’estructura 

demogràfica i econòmica actual del municipi.   

D’entrada cal dir que una estimació de l’impacte en termes econòmics que l’agregació 

tindria en l’estructura del municipi requeriria d’un estudi de detall inexistent fins al moment. 

 

Altrament cal tenir en compte que els 691 habitants de Cal Rosal que segons l’informe es 

troben adscrits actualment a Berga no coincideixen amb les xifres del Padró del municipi de 

Berga que assignen a la colònia de Cal Rosal 114 habitants. El primer càlcul inclou els 

habitants del districte conegut com Cal Rosal que comprèn una amplia zona situada entre 

l’antiga colònia i el nucli de Can Ponç a l’est del mateix nucli urbà de Berga. Si tenim en 

compte aquesta dada el dubte sobre el possible desequilibri demogràfic i/o econòmic que 

podria provocar l’agregació s’esvaeix. Seguint aquest càlcul la majoria de veïns de Cal 

Rosal pertanyen al municipi d’Olvan. 

 

En qualsevol cas, i amb independència de les dades utilitzades, l’agregació de Cal Rosal 
al municipi d’Olvan seria perfectament viable des del punt de vista legal ja que l’article 

8.3 del Decret 244/2007 estableix la possibilitat d’efectuar excepcions al punt 8.2 a que ens 

hem referit anteriorment, en els casos en que hi hagi acord dels municipis afectats. Caldria 

doncs, confirmar l’existència d’aquest acord entre els tres ajuntaments per recolzar 

l’adscripció de Cal Rosal a Olvan. 
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Tanmateix diferents arguments i documents recolzen la idoneïtat de l’adscripció de Cal 

Rosal al municipi d’Olvan per raons de proximitat geogràfica i d’eficiència en la prestació de 

serveis i d’utilització d’equipaments (dispensari mèdic, servei d’atenció ciutadana). El fet que 

els veïns de Cal Rosal hagin estat tradicionalment representats al consistori d’Olvan i que es 

manifestessin majoritàriament a favor de l’agregació a aquest municipi en la consulta 

realitzada l’any 2004 entenem que són una bona prova d’aquestes relacions que amb els 

anys s’han anat establint.  

 

c) Agregació de Cal Rosal a Berga 

 

L’informe de la Comissió de Delimitació Territorial considera l’agregació a Berga com la 

millor solució a la disfuncionalitat de Cal Rosal. Cal destacar l’existència d’un error en la 
xifra de població atribuïda al municipi que segons l’informe seria de 6516 habitants quan 

les dades oficials del padró a 1 de gener del 2007 indiquen 16.596 habitants.  

 

El principal argument per defensar aquesta opció és la grandària del municipi receptor, fet 

que facilitaria l’encaix del nou nucli sense provocar desequilibris demogràfics ni econòmics. 

Aquesta valoració passa per alt, tal i com comentàvem al punt anterior, les nombroses 

relacions de tot tipus existents entre Cal Rosal i Olvan i en canvi la situació perifèrica que 

Cal Rosal ocupa respecte al terme municipal de Berga.  

 

Cal recordar novament que la xifra de 691 residents (any 2007) a la part Berguedana de 

Cal Rosal que indica l’informe de la Comissió de Delimitació Territorial comptabilitza 
els residents d’una superfície molt superior al que seria l’àmbit de la colònia, que 

arriba fins al barri de Can Ponç a l’est del municipi. 

 

A més a més, aquesta opció suposaria, en el cas de fer-se efectiva, la pèrdua per part 

d’Olvan de pràcticament la meitat de la seva població amb els desequilibris que aquest fet 

podria comportar. 

 

d) Manteniment de l’status quo actual 

 

Recuperant la idea plantejada a la primera part d’aquest informe i amb la voluntat de 

respectar al màxim el principi d’autonomia municipal, entenem que existint com existeix 
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un acord i una sol·licitud dels consistoris dels tres municipis afectats per aturar el procés de 

correcció de la disfuncionalitat amb l’objectiu de poder estudiar amb més tranquilitat una 

solució consensuada entre les diferents parts i el conjunt dels veïns afectats, l’opció més 

raonable és arxivar l’expedient i mantenir la situació actual a l’espera d’un acord entre 

els ajuntaments implicats.  

 

3.- El càlcul de la població i dels límits territorials  
 

Analitzant diferents documents d’origen municipal (l’escrit inicial signat pels tres alcaldes parla 

d’uns 700 habitants en total pel nucli de Cal Rosal) es fa evident que es barregen de forma 

indistinta referències a Cal Rosal entès aquest únicament com l’espai pertanyent al recinte 

original de la colònia amb altres que fan referència a una peça de territori més amplia que 

inclouria diferents habitatges aïllats i que en conseqüència abastaria un nombre més gran de 

població. De la correcta delimitació dels límits territorials se’n desprendrà la correcta estimació 

de la població que hi habita. Aquesta manca de concreció en la delimitació de l’àmbit és la 

causa principal del ball de xifres pel que fa a la població afectada. 

 

No obstant les dades relatives a la població de Cal Rosal i a la seva distribució entre els tres 

municipis afectats que aporta l’informe emès per la Comissió de Delimitació Territorial, no 

coincideixen amb les dades oficials extretes del Padró Municipal d’Habitants que ha pogut 

consultar aquesta Corporació.  

 

A l’informe de la Comissió de Delimitació Territorial s’especifica que “l’entitat de població Cal 

Rosal/Colònia Rosal té un cens de 1109 habitants, segons dades padronals d’1 de gener de 

2007” que es repartirien entre els tres municipis a raó de 691 habitants a Berga, 400 a Olvan i 

18 a Avià. 

Aquestes xifres però fan referència al districte nº3 del municipi de Berga, anomenat Cal Rosal 

que abasta el territori localitzat entre l’antiga colònia i el municipi de Berga incloent barris 

perifèrics del nucli urbà de Berga com ara Can Ponç, al sud-est del nucli urbà i que sobrepassa 

per tant el que seria estrictament l’àmbit de l’antiga colònia industrial. 
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Distribució de la població de Cal Rosal 
(dades Generalitat de Catalunya)

18

400

691

Avià

Olvan

Berga

Distribució de la població de Cal Rosal 
(dades Diputació de Barcelona)

19

400

114

Avià

Olvan

Berga

 
 Total població 1119 hab      Total població 533 hab  

Font: Informe de la Comissió de Delimitació Territorial  Font: Oficines del Padró dels 

Ajuntaments d’Avià i  

citant dades del padró 2007    Berga 2009 i per Olvan INE 2008 

 

La informació inclosa en l’expedient que s’ha remés a aquesta Corporació per part de la 

Comissió de Delimitació Territorial no especifica els límits de l’àmbit territorial objecte de la 

disfunció, fet que dificulta en conseqüència els càlculs de la població afectada. Els dos plànols 

adjunts a l’expedient no permeten identificar amb claredat els límits de l’àmbit territorial de Cal 

Rosal. Entenem que aquesta és una informació sense la qual es fa difícil valorar amb rigor la 

disfunció plantejada. 

 
4.- Conclusions 
 

• Per una qüestió de respecte a l’autonomia municipal però també de racionalitat política i 

administrativa tenint en compte el procediment que estableix el decret 244/2007 per la 

correcció de les disfuncionalitats territorials, no té sentit avançar en una solució que no 

gaudeixi del consens dels ajuntaments afectats atès que qualsevol decisió que es prengui 

requerirà de l’aprovació per majoria absoluta dels respectius plens. Cal doncs una solució 

de consens. 

 

• A hores d’ara els tres ajuntaments implicats han manifestat la seva voluntat d’aturar la 

tramitació de l’expedient per poder disposar de més temps per discutir i valorar juntament 
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amb els veïns quina és la millor solució per posar fi a les disfuncionalitats de Cal Rosal. Fora 

aconsellable per tant, arxivar l’expedient i donar temps als ajuntaments perquè arribin a un 

acord. 

 

• Caldria realitzar un estudi de detall que permetés delimitar amb precisió l’àmbit territorial del 

nucli de Cal Rosal i en conseqüència la població afectada. Tanmateix fora bo realitzar un 

estudi de l’impacte econòmic que la hipotètica agregació de Cal Rosal generaria a les 

diferents alternatives plantejades, inclosos els costos de manteniment i de prestació de 

serveis públics locals que suposaria per l’ajuntament receptor del nucli.” 

 

En conseqüència, atesa la urgència i en ús de les facultats conferides a la Presidència, 

es proposa l’adopció de la següent  

 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Aprovar l’informe sobre l’expedient de correcció de les disfuncionalitats 

territorials del nucli de Cal Rosal, dels municipis d’Avià, Berga i Olvan, emès per 

l’Observatori Territorial de la Direcció d’Estudis i Prospectiva de l’Àrea de Presidència 

d’aquesta Corporació, de data 10 de juny de 2009, el qual ha estat transcrit a l’apartat 

II de la part expositiva de la present resolució, així com els seus annexes de Mapes de 

l’àmbit territorial i Resum de dades territorials que s’hi adjunten. 

 

Segon.- Sotmetre el present Decret a la consideració del Ple ordinari de la Diputació 

de Barcelona, previst pel dia 25 de juny de 2009, als efectes de la seva ratificació si 

s’escau. 

 

Tercer.- Donar trasllat de la present resolució a la Comissió de Delimitació Territorial 

del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 

Catalunya.” 
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Decret de data 19 de juny de 2009 
 
Mitjançant Decret de la Presidència, de data 15 de juny de 2009 (núm. 5949/09), 
va disposar-se el següent: 
 

Primer.- Aprovar l’informe sobre l’expedient de correcció de les disfuncionalitats 

territorials del nucli de Cal Rosal, dels municipis d’Avià, Berga i Olvan, emès per 

l’Observatori Territorial de la Direcció d’Estudis i Prospectiva de l’Àrea de Presidència 

d’aquesta Corporació, de data 10 de juny de 2009, el qual ha estat transcrit a l’apartat II 

de la part expositiva de la present resolució, així com els seus annexes de Mapes de 

l’àmbit territorial i Resum de dades territorials que s’hi adjunten. 

 

Segon.- Sotmetre el present Decret a la consideració del Ple ordinari de la Diputació de 

Barcelona, previst pel dia 25 de juny de 2009, als efectes de la seva ratificació si 

s’escau. 

 

Tercer.- Donar trasllat de la present resolució a la Comissió de Delimitació Territorial 

del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

A la part expositiva del Decret (pàg.7), en el comentari al gràfic de l’epígraf 3 de 

l’Informe transcrit, s’ha produït l’error material consistent en què al transcriure 

l’informe es va desconfigurar el text explicatiu, de manera que les seves línies van 

quedar intercalades, tal com s’indica en el requadre: 
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ON DIU 

Distribució de la població de Cal Rosal 
(dades Generalitat de Catalunya)

18

400

691

Avià

Olvan

Berga

Distribució de la població de Cal Rosal 
(dades Diputació de Barcelona)

19

400

114

Avià

Olvan

Berga

 
  Total població 1119 hab      Total població 533 hab  

Font: Informe de la Comissió de Delimitació Territorial  Font: Oficines del 

Padró dels Ajuntaments d’Avià i  

citant dades del padró 2007   Berga 2009 i per Olvan INE 2008 

     

HA DE DIR 

Distribució de la població de Cal Rosal 
(dades Generalitat de Catalunya)

18

400

691

Avià

Olvan

Berga

Distribució de la població de Cal Rosal 
(dades Diputació de Barcelona)

19

400

114

Avià

Olvan

Berga

 
  Total població 1119 hab      Total població 533 hab  

Font: Informe de la Comissió de Delimitació 

Territorial 

Citant dades del Padró 2007 

Font: Oficines del Padró Ajuntaments 

d’Avià i Berga 2009 i per Olvan INE 

2008  
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En aplicació de l’art. 105.2 de la L 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sobre rectificació 

dels errors materials,  
 

RESOLC 
 

Primer.- Rectificar l’error material que s’ha produït en el Decret de la Presidència, de 

data 15 de juny de 2009 (núm. 5949/09), relatiu a l’aprovació de l’informe sobre 

l’expedient de correcció de les disfuncionalitats territorials del nucli de Cal Rosal, dels 

municipis d’Avià, Berga i Olvan, consistent en què al transcriure l’informe es va 

desconfigurar el text explicatiu, de manera que les seves línies van quedar 

intercalades, tal com s’indica en el requadre: 

 

ON DIU 

Distribució de la població de Cal Rosal 
(dades Generalitat de Catalunya)

18

400

691

Avià

Olvan

Berga

Distribució de la població de Cal Rosal 
(dades Diputació de Barcelona)

19

400

114

Avià

Olvan

Berga

 
  Total població 1119 hab      Total població 533 hab  

 

 

Font: Informe de la Comissió de Delimitació Territorial  Font: Oficines del 

Padró dels Ajuntaments d’Avià i  

citant dades del padró 2007    Berga 2009 i per Olvan INE 

2008 
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HA DE DIR 

 

Distribució de la població de Cal Rosal 
(dades Generalitat de Catalunya)

18

400

691

Avià

Olvan

Berga

Distribució de la població de Cal Rosal 
(dades Diputació de Barcelona)

19

400

114

Avià

Olvan

Berga

 
  Total població 1119 hab      Total població 533 hab  

 

 

Font: Informe de la Comissió de Delimitació 

Territorial 

citant dades del Padró 2007 

Font: Oficines del Padró Ajuntaments 

d’Avià i Berga 2009 i per Olvan INE 

2008  

 

Segon.- Sotmetre el present Decret a la consideració del Ple ordinari de la Diputació 

de Barcelona, previst per al dia 25 de juny de 2009, als efectes de la seva ratificació si 

s’escau.” 

 

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

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

de Convergència i Unió i del grup del Partit Popular i l’abstenció dels diputats 

assistents del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, sent el resultat definitiu de 

46 vots a favor i 1 abstenció, el present decret. 
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SECRETARIA GENERAL 
 

2.- Dictamen de data 17 de juny de 2009 que proposa designar el Sr. Esteve León 
Aguilera representant de la Diputació de Barcelona en l’Entitat Pública 
Empresarial Xarxa Audiovisual Local “XAL”, en substitució de l’Im. Sr. Josep 
Mayoral Antigas. 
 
“La Diputació de Barcelona forma part de l’entitat pública empresarial Xarxa 

Audiovisual Local – XAL, en la qual està representada pel seu president i nou vocals. 

 

Atès que la competència per a la designació dels vocals, correspon al Ple, d’acord 

amb la previsió de l’article 9.b) dels Estatuts de l’entitat, i que es considera necessari 

procedir a la designació d’un membre substituint a un dels designats , 

 

Aquesta Presidència, proposa a la Junta de Govern que elevi al Ple per a la seva 

aprovació el següent  

A C O R D : 
 

Primer.- Designar el Sr. ESTEVE LEÓN AGUILERA en substitució de l’Il·lm. Sr. Josep 

Mayoral Antigas, com a representant de la Diputació de Barcelona en l’entitat pública 

empresarial Xarxa Audiovisual Local –XAL- en el Consell d’Administració, com a 

vocal.  

 
Segon.- Notificar el present acord a l’entitat i als interessats, per al seu coneixement i 

efectes.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Intervenció General 
 

3.- Dictamen de data 5 de juny de 2009 que proposa aprovar el Compte General 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2008.  
 

“Vist i examinat el Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2008, 

el qual posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 

patrimonial i pressupostari de l’exercici, de conformitat amb allò que preveu l’art. 208 

del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

El referit Compte General de la Diputació està integrat pel de la pròpia Corporació, 

pels dels organismes autònoms que en depenen: Institut del Teatre, Patronat 

d’Apostes, Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 

els quals reflecteixen la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats 

econòmics patrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 

209.1 i 2 del TRHL, i pels comptes anuals de l’entitat pública empresarial Xarxa 

Audiovisual Local (XAL), la preparació i presentació dels quals s’ha basat en l’aplicació 

dels principis, criteris i polítiques comptables establerts al Pla General de 

Comptabilitat, aprovat mitjançant Reial Decret 1514/2007, com també en l’altra 

legislació mercantil vigent, de manera que mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la 

situació financera i dels fluxos d’efectiu de l’entitat. 

  

El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de la Corporació i els comptes dels 

seus organismes autònoms s’ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 

Local (ICAL), aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri 

d’Economia i Hisenda, a l’empara del que disposa l’art. 210, en relació amb l’art. 

203.1.d) del TRHL, i el compte de la XAL s’ha elaborat d’acord amb la normativa 

mercantil, i el règim de comptabilitat, segons l’article 33 dels seus estatuts, és el 
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previst per a les societats mercantils quan el capital social de les quals pertany 

íntegrament a les entitats locals, d’acord amb l’article 209.3 del TRHL. 

 

Atès que el Compte General reflecteix de manera adequada la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost. 

 

Els comptes anuals que integren el Compte de la Diputació i els que han de formar 

cadascun dels seus organismes autònoms segons la regla 98 de la ICAL són els 

següents: 

a) el Balanç 

b) el Compte del resultat econòmic-patrimonal 

c) l’Estat de Liquidació del Pressupost, i 

d) la Memòria 

 

Els comptes a què es refereix la regla anterior s’han elaborat seguint les normes i 

ajustant-se als models que s’estableixen en la Quarta part del Pla General de 

Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local annex a la ICAL. 

 

Atès que als comptes anuals de la pròpia Diputació i de cadascun dels seus 

organismes autònoms, s’uneix la  documentació complementària que s’estableix en la 

Regla 98.3 de la ICAL, constituïda per: 

 

- les actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici 

- les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, 

a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referides a fi d’exercici i 

agrupats pel número o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància 

entre els saldos comptables i els bancaris, s’aportarà l’oportú estat  conciliatori, 

autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció 

de comptabilitat. 

 

Atès que el Compte General s’acompanya també de la documentació complementària 

prevista en la Regla 101 de la ICAL, és a dir: 
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- els estats integrats i consolidats dels comptes que hagi determinat el Ple de la 

Corporació 

- la Memòria justificativa del cost i rendiment des serveis públics 

- la Memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius 

programats amb indicació dels previstos i assolits.  

 

Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat rendits per l’Excm. Sr. 

President, els dels seus organismes autònoms i el de la XAL han estat rendits i 

proposats inicialment pels seus òrgans competents, a tenor del que estableix l’art. 212 

del TRHL. 

 

Vistes les conclusions generals que figuren als informes de la Intervenció General 

sobre fiscalització plena corresponents al primer i segon semestres de 2008, resulta 

que es pot assegurar, a criteri de la Intervenció, el compliment del principi de legalitat 

en tots els expedients i àmbits analitzats, llevat d’algunes incidències formals 

observades en la tramitació, a conseqüència del gran volum i varietat d’expedients que 

es tramiten des de totes les Àrees en què s’organitza la Diputació, les quals han estat 

comunicades als corresponents centres gestors per tal d’adoptar mecanismes de 

control per tenir-ho en compte en les tramitacions futures. 

 

Vistos els acords plenaris de 25 de setembre de 2008 i 26 de febrer de 2009, la 

Corporació va acordar donar-se per assabentada dels informes emesos per la 

Intervenció General corresponents a la fiscalització plena, realitzada sobre les mostres 

extretes de les operacions comptables de despeses, d’ingressos, de bestretes de 

caixa fixa i de nòmines de personal actiu, referides al primer i segon semestres de 

2008. 

 

Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el Compte General de la Diputació 

de l’exercici de 2008, del qual resulta que el Compte General s’ha format per la 

Intervenció per mitjans informàtics i concorda fidelment amb la comptabilitat que li ha 

servit de base, el qual ofereix una imatge fidel dels subjectes comptables, reflecteix 
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una situació econòmica sanejada i des del punt de vista de legalitat, no s’ha advertit 

cap incidència significativa per posar de manifest. 

 

El Compte General format per la Intervenció, es va sotmetre a informe de la Comissió 

Especial de Comptes, d’acord amb l’art. 212.2 del TRHL. 

 

Atès que l’assenyalada Comissió, en la reunió que va tenir lloc el dia 23 d’abril de 

2009, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants, i informà sobre la 

procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada Comissió, 

a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els 

interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions, conforme 

amb el que disposa l’art. 212.3 del TRHL. 

 

Considerant que, en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions 

durant els terminis abans assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General al Ple de 

la Corporació per a la seva aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia per 

la Comissió Especial de Comptes, sense necessitat d’emetre un nou informe per 

l’esmentada Comissió, conforme amb allò que determina l’art. 212.3 del TRHL. 

 

Vist l’apartat 4.4.2 en relació amb l’1.1.22, ambdós de la Refosa 1/2009, sobre 

delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 

diferents dels Ple, es delega en favor de la Presidència de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 

Interns la firma dels decrets i els actes que facin referència a les competències de la 

Presidència determinades per les bases d'execució del pressupost, en l'àmbit de la 

gestió econòmicopressupostària i financera. 

 

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 
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A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR el Compte General de la Diputació de l’exercici 2008, el qual està 

acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de Comptes, emès de conformitat 

amb allò que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Segon.- RETRE el Compte General per via telemàtica a la Sindicatura de Comptes i al 

Tribunal de Cuentas, abans del 15 d’octubre, en compliment d’allò previst a l’article 9è 

de la Llei 15/1991, de 4 de juliol, sobre modificació de la Llei 6/1984, de 5 de març de 

la Sindicatura de Comptes, i l’art. 223 del TRHL, respectivament.” 

 
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 el vot 

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

43 vots a favor i 4 vots en contra. 

 

Servei de Programació  
 

4.- Dictàmens de dates 19 de maig de 2009 (4.1) i 11 de juny de 2009(4.2) que 
proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de 
la Diputació per a l’exercici de 2009. 
 

4.1.- Modificació 2/2009 del pressupost de l’Organisme Autònom Local Patronat 
d’Apostes de l’exercici 2008 

 

Vista la proposta de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes, en què es 

considera necessari efectuar una modificació del pressupost de l’entitat de l’exercici 

2009, d’acord amb el detall que es recull a la part dispositiva. 
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Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat 

d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent. 

 

Vist el que estableixen els arts. 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, 

en matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost. 

 

Vist el que preveuen els arts. 17 i següents de les Bases d’execució del pressupost per 

a l’exercici 2009. 

 

Vist l’informe de la Intervenció delegada. 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i segons el punt 4.4.2 de la Refosa 

1/2009, el diputat que subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per 

delegació de la presidència, proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

 A C O R D S 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 2/2009 del Pressupost de 

l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2009, per un import total 

de  tres-cents quaranta-un mil euros (341.000,00 EUR), que es tramita mitjançant un 

crèdit extraordinari i un suplement de crèdit, finançats amb romanent líquid de 

tresoreria de l’exercici 2008, amb el detall següent:  

 

Crèdit extraordinari 

Partida de despeses  

Concepte Descripció Modificació proposada 

EUR 

452P1.40000 Transferències corrents a l’administració 

general de l’entitat local 

 

306.000,00

 Total 306.000,00
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Finançament (Ingressos) 

Concepte Descripció Modificació proposada 

EUR 

87000 Aplicació de romanent de tresoreria per 

finançar crèdits extraordinaris  306.000,00

 Total 306.000,00

 

Suplements de crèdit 

Partida de despeses  

Concepte Descripció Modificació proposada 

EUR 

452P1.22611 Altres despeses diverses. Patrocini per 

activitats esportives i socioculturals 35.000,00

 Total 35.000,00

 

Finançament (Ingressos) 

Concepte Descripció Modificació proposada 

EUR 

87001 Aplicació de romanent de tresoreria per 

finançar suplements de crèdit  35.000,00

 Total 35.000,00

 
Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als 

efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 

Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se 

cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord. 

 

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i l’estat 

de les modificacions pressupostàries. 
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Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a l’Administració 

Estatal i Autonòmica.” 
 

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

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

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

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

a favor i 4 abstencions. 

 

4.2.- Modificació de crèdit núm. 13/2009 

 

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

suplements de crèdit, crèdits extraordinaris 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, crèdits extraordinaris, 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 diferents 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, 

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

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

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

l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat 

pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 

1463/2007, de 2 de novembre. 
 

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

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

 

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 delegada 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 13/2009 del pressupost de la Diputació de 

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

transferències de crèdit, per un import total de tres milions vuit-cents quaranta-nou mil 

nou-cents  setanta-nou euros amb seixanta-dos cèntims (3.849.979,62 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 
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d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 

decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

 

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

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

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

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

definitivament aprovats. 

 

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

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

 

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

d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya 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 43 vots 

a favor i 4 abstencions. 

 

Subdirecció de Comunicació 
 

5.- DONAR COMPTE del decret de data 29 de maig de 2009 de declaració 
d’emergència de les actuacions necessàries per tal de pal·liar el risc de col·lapse 
de la coberta de l’edifici 15 del recinte de l’Escola Indsutrial. 
 

“Vist l’informe emès, en data 28 de maig de 2009, per la cap del Servei de Projectes i 

Obres, el qual és del següent tenor literal: 
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“En relació a l’edifici 15 del recinte de l’Escola Industrial ocupat per aules de l’Escola del 

Treball i de l’EETIB. 

 

Aquest dilluns 25 de maig des de l’Oficina de Gestió de Recintes, van donar l’avís al 

Servei de Projectes i Obres de què una de l’encavalcades de coberta estava deformada. 

 

Un cop feta la inspecció ocular es constata per part dels tècnics del Servei que les 

encavalcades mostren evidents símptomes de pandeig en alguns dels seus tornapuntes. 

 

El mateix dilluns es va sol·licitar a l’arquitecte Agustí Obiol, de la consultoria BOMA, la 

comprovació de les condicions de seguretat que comporta aquest estat de l’estructura. 

 

En l’informe redactat per l’arquitecte, és diu literalment: “... Que la coberta presenta un 

altíssim risc de col·lapse, que es podria provocar per causa d’una pedregada, una 

ventada ni tan sols tan intensa com la que hi va haver a Catalunya el passat mes de 

gener, i fins i tot un canvi sensible de la temperatura ambiental com el que, 

previsiblement, es produirà durant les properes setmanes ...”. 

 

Per aquest motiu, el text de l’informe literal recomana: 

 

“... 

- Que, de moment, segueixi sense ocupar-se l’edifici en cap de les seves plantes. 

- Que, tan aviat com es pugui, es procedeixi a apuntalar aquesta coberta. A 

l’efecte, es recomana disposar dos puntal de torreta (els que es fan servir per 

cimbrats a doble alçada o per forjats especialment pesants) per encavallada, 

coincidint amb els punts on els tornapuntes es connecten al par superior de la 

mateixa. Un cop col·locats, es podrà ocupar ja la resta de plantes de l’edifici. 

- A continuació, caldria procedir a desenvolupar el corresponent projecte de reforç 

de l’estructura. 

…” 

 

En base a aquest informe es preveu un cost aproximat de 50.000,00 euros, IVA inclòs. 

La valoració total de l’actuació és estimativa a concretar una vegada es realitzin els 

treballs. 
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L’arquitecta sotasignant considera que no es pot ocupar aquest edifici fins que s’hagin fet 

aquestes primeres intervencions d’apuntalament i es valorarà permetre l’ocupació parcial 

de les plantes no afectades directament”.  

 

Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com 

d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 97 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de Contractes del Sector Públic. 

 

Atès que l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu que el President 

de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació 

d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les 

administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera 

sessió que celebri. 

 

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

 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Declarar l’emergència de totes les actuacions necessàries per tal de pal·liar el 

risc de col·lapse de la coberta de l’edifici 15 del recinte de l’Escola Industrial, de 

conformitat amb l’informe tècnic reproduït en la part expositiva del present decret. 

 

Segon.- Aprovar el pressupost aproximat per poder fer front a totes les actuacions 

necessàries per tal de pal·liar el risc de col·lapse esmentat, per un import de cinquanta 

mil euros (50.000,00 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida G/24220/431A0/21202 del 

Pressupost d’aquesta Diputació per a l’exercici 2009, sense perjudici que aquesta 

estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del 

desenvolupament de les mateixes. 
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Tercer.- Donar compte del present decret al Ple Corporatiu, per al seu coneixement, 

en la primera sessió que celebri.” 

 
I el Ple en restà assabentat. 

 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

6.- Dictamen de data 5 de juny de 2009 que proposa declarar el no exercici de 
l’opció d’adquisició d’accions de l’ampliació de capital proposada per la societat 
Túnels i Accessos de Barcelona S.A.C. (TABASA), i la conformitat a la 
modificació de l’article 5 dels seus estatuts. 
 
“Vist que la Diputació de Barcelona és un dels accionistes, conjuntament amb la 

societat Gestió d’Infraestructures S.A. (GISA), la Generalitat de Catalunya, el Consell 

Comarcal del Barcelonès, la societat Barcelona de Serveis Municipals S.A. i 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de la societat Túnels i Accessos de Barcelona, 

S.A.C. (TABASA), constituïda el 15 de juliol de 1967 davant el Notari de Barcelona Sr. 

Tomàs Caminal i Casanovas, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 

5.058, secció 2ª, llibre 4.371, foli 5, full 12.951. 

 

Vist que la Diputació de Barcelona té subscrites un grup d’accions de la societat 

TABASA, que consten inscrites a l’Inventari de la Corporació amb el codi d’actiu 

F154092 i un valor d’inventari de 2.974.408,90 €. 

 

Vist que, pel Decret 305/1987, de 19 d’octubre, del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC núm. 908, de data 

30 d’octubre de 1987, la societat va rebre l’autorització per gestionar, per encàrrec de 

l’Administració de la Generalitat, el servei consistent en la construcció, la conservació i 

l’explotació dels túnels de Vallvidrera i els seus accessos, per un termini de 50 anys 

que finalitza el 29 d’octubre de 2.037. 
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Vist que, pel Decret 70/2008, d’1 d’abril, del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC núm. 5103, de 3 d’abril de 

2008, es va modificar l’encàrrec de gestió de l’Administració de la Generalitat a 

TABASA, ampliant l’àmbit geogràfic d’actuació de la societat, a més dels Túnels de 

Vallvidrera i dels seus accessos, a la construcció del Túnel de maniobra de l’estació de 

Catalunya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; la construcció, conservació i 

explotació d’aparcaments d’enllaç a diverses estacions de la línia del Vallès de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i la construcció de la nova estació de FGC-

Vallpalleres a Sant Cugat del Vallès. 

 

Vist que l’objecte social de la societat TABASA, d’acord amb la modificació de l’article 

2 dels seus Estatuts actuals aprovada pel Consell d’Administració de la societat en 

sessió de data 23 d’octubre de 2008 i posteriorment pel Decret del President de la 

Diputació de Barcelona de data 2 d’abril de 2009, ratificat pel Ple de data 30 d’abril de 

2009, és el següent:  

 

- La gestió del servei de construcció, conservació i explotació, per sí o per tercers, del 

Túnel de Vallvidrera i els seus accessos, de conformitat amb l’autorització concedida 

per la Generalitat de Catalunya, així com les activitats que siguin complementàries o 

derivades de les anteriors i directament relacionades amb el seu objecte. 

 

- Les següents activitats i serveis d’interès públic: 

 

a) Promoure, projectar, realitzar estudis, construir, conservar, explotar i/o 

controlar tot tipus d’infraestructures, instal·lacions i serveis per a la mobilitat, 

així com promoure, desenvolupar, explotar i/o gestionar diferents sistemes de 

mobilitat. 

b) Promoure, projectar, realitzar estudis, desenvolupar, explotar, controlar i/o 

gestionar sistemes de gestió de la mobilitat sostenible i llur aplicació, així 

com tots els elements associats a la correcció dels impactes de la mobilitat 

sobre l’entorn ambiental. 
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Vist que per escrits de data 9 de març de 2009, adreçats a la Diputació de Barcelona 

pel President de la societat TABASA, es va comunicar: 

 

- que en sessió de data 29 de gener de 2009 el Consell d’Administració de la 

societat havia acordat proposar a la Junta General d’Accionistes la modificació 

dels articles 1 (denominació social) i 2 (objecte social) dels seus estatuts, i va 

aprovar l’Informe del Consell d’Administració de 29 de gener de 2009 en què es 

justificava la modificació, tot recollit en certificació de 9 de març de 2009 de la 

Secretària de TABASA; i 

- que en sessió de data 23 d’octubre de 2008 el Consell d’Administració de la 

societat havia acordat proposar a la Junta General d’Accionistes una ampliació 

del capital social de la societat amb la conseqüent modificació de l’article 5 

(capital social) dels seus estatuts, i va aprovar l’Informe del Consell 

d’Administració de 23 d’octubre de 2008 en què es justificava l’ampliació de 

capital, tot recollit en certificació de 9 de març de 2009 de la Secretària de 

TABASA. 

 

Vist que per Decret dictat pel President de la Diputació de Barcelona en data 2 d’abril 

de 2009, ratificat pel Ple de la Corporació, en sessió de data 30 d’abril de 2009, es va 

donar conformitat a les modificacions estatutàries proposades pel Consell 

d’Administració de TABASA, i també es va decidir no exercir l’opció d’adquisició 

d’accions de l’ampliació de capital social proposada, tanmateix, pel Consell 

d’Administració de TABASA, donant compte d’aquesta resolució al Ple de la 

Corporació als efectes de la seva ratificació. 

 

Vist que per escrit de data 22 de maig de 2009, que adjunta certificació de la mateixa 

data de la Secretària de TABASA, adreçat a la Diputació de Barcelona pel President 

d’aquesta societat, s’ha comunicat que en sessió de data 21 de maig de 2009 el 

Consell d’Administració de la societat ha acordat: 

 

- proposar a la Junta General d’Accionistes una ampliació del capital social de la 

societat, per un import de 166.289.418 euros, corresponent a 27.714.903 accions, de 
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valor nominal 6 euros cadascuna, amb la conseqüent modificació de l’article 5 (capital 

social) dels seus estatuts; 

 

- proposar a la Junta General d’Accionistes que l’ampliació de capital social aprovada 

pel Consell d’Administració de la societat en data 23 d’octubre de 2008, per un import 

de 55.429.806 euros, corresponent a 9.238.301 accions, es realitzi conjuntament amb 

l’ampliació de capital que ara es proposa; 

 

- acordar que l’ampliació de capital social aprovada és per un import de 221.719.224 

euros, corresponent a 36.953.204 noves accions, que es subscriurà en la seva totalitat 

i es desemborsarà mitjançant aportacions dineràries plurianuals, segons les següents 

quanties i terminis, reflectides en l’informe justificatiu elaborat pel Consell 

d’Administració de TABASA: 

 2009  55.429.806 euros 

 2010  35.000.004 euros 

 2011  30.000.000 euros 

 2012  34.999.998 euros 

 2013  34.999.998 euros 

 2014  31.289.418 euros; 

 

- proposar a la Junta General d’Accionistes la modificació de l’article 5 (capital social) 

dels estatuts de la societat, i 

 

- aprovar l’Informe del Consell d’Administració de 21 de maig de 2009 en què es 

justifica la nova ampliació. 

 

Vist l’informe de la societat TABASA, segons el qual l’esmentada modificació es 

justifica per la dimensió de l’estructura de la societat i pel creixement del volum de 

negoci derivat d’afegir a la gestió de les activitats i serveis d’interès general actualment 

encomanades futurs encàrrecs que li farà la Generalitat de Catalunya, en la seva 

qualitat d’empresa pública i mitjà propi de l’Administració. Això implica dotar a la 

societat dels recursos econòmics necessaris que adaptin el seu capital social a les 
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vicissituds econòmiques financeres de cada moment, per tal de garantir l’estabilitat 

financera, la viabilitat econòmica i l’èxit de les actuacions encarregades a la societat. 

 

Vist que, com a conseqüència d’aquesta actuació, s’haurà de modificar l’article 5 

(capital social) dels estatuts de TABASA. 

 

Vistos la Memòria de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària i l’Informe jurídic 

emès per la Secretària general i la Interventora general, de dates 3 i 4 de juny de 

2009, respectivament. 

 

Atès que una de les principals finalitats de la Diputació de Barcelona és el 

desenvolupament econòmic i social dels pobles, ciutats i viles de la província de 

Barcelona, essent la seva missió la de reforçar els governs locals de la província, 

incrementant la qualitat de vida dels seus ciutadans, contribuint al satisfactori 

compliment dels serveis i activitats per part de les entitats que treballen en aquest 

sentit i donant-les suport en les seves necessitats. 

 

Atès que l’ampliació de capital aprovada pel Consell d’Administració de TABASA és 

per un total de 221.719.224 euros, mitjançant l’emissió de 36.953.204 noves accions, 

resultants de la suma d’una quantia de 166.289.418 euros, mitjançant l’emissió i 

posada en circulació de 27.714.903 accions, nominatives, ordinàries, de valor nominal 

6 euros cadascuna d’elles, i d’una quantia de 55.429.806 euros, mitjançant l’emissió i 

posada en circulació de 9.238.301 accions, nominatives, ordinàries, de valor nominal 6 

euros. 

 

Atès que la Diputació de Barcelona renuncia expressament a exercir l’ampliació de 

capital social proposada, i no subscriurà les aportacions dineràries plurianuals 

previstes per la societat TABASA, sense perjudici d’optar en un futur a cadascuna de 

les anualitats previstes, a partir de l’anualitat de 2010, si canvien les circumstàncies 

actuals de la Corporació, per la qual cosa TABASA haurà de notificar a la Diputació la 

subscripció i desemborsament de cadascuna de les anualitats, als efectes de 

manifestar expressament la seva voluntat al respecte. 
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Atès el que disposa l’art. 249 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sobre la facultat dels 

ens locals d’establir el sistema de gestió dels serveis públics, mitjançant la gestió 

indirecta amb forma de societat mercantil amb capital social mixt. 

 

Atès el que disposa l’art. 1 de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel 

Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, sobre l’aplicació d’aquesta norma a les 

societats mercantils vinculades a la Generalitat de Catalunya, en aquest cas una 

societat gestora d’un servei públic la titularitat del qual correspon a la Generalitat. 

 

Atès el que disposa l’art. 144 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, 

aprovada pel Real Decret Legislatiu 1564/1989, sobre la modificació dels estatuts 

d’aquestes societats. 

 

Atès el que preveu l’art. 15 dels Estatuts de TABASA, que regula el procediment de 

modificació dels mateixos. 

 

Atès el que estableixen l’art. 265 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’art. 288 del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 

13 de juny, relatiu a la necessitat d’autorització de l’ens local en el cas de 

modificacions estatutàries que n’alterin la seva posició participativa en la societat 

mercantil. 

 

En conseqüència, el Cap sotasignat proposa al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i 

Recursos Interns que elevi al Ple, l’aprovació dels següents 

 
ACORDS 

 

Primer.- No exercir l’opció d’adquisició d’accions de l’ampliació de capital social 

proposada pel Consell d’Administració de TABASA, per un import de 166.289.418 

euros, mitjançant l’emissió i posada en circulació de 27.714.903 noves accions, 
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nominatives, ordinàries, de valor nominal 6 euros cadascuna d’elles, sense perjudici 

d’optar expressament en un futur a cadascuna de les anualitats previstes, a partir de 

l’anualitat de 2010, si canvien les circumstàncies actuals de la Corporació, la 

subscripció i desemborsament de les quals haurà de ser notificada anualment a la 

Diputació de Barcelona. 

 
Segon.- Restar assabentat dels acords adoptats pel Consell d’Administració de la 

societat Túnels i Accessos de Barcelona, S.A.C. (TABASA), de la qual la Diputació de 

Barcelona és accionista, en sessió de data 21 de maig de 2009, de proposta 

d’ampliació de capital social amb la conseqüent modificació de l’article 5 dels Estatuts 

vigents, comunicats per la societat. 

 
Tercer.- Donar conformitat a la modificació estatutària proposada pel Consell 

d’Administració de TABASA, respecte a l’article 5 (capital social) dels Estatuts vigents, 

esmentada a l’acord anterior, que serà objecte de debat i aprovació, si s’escau, per la 

Junta General d’Accionistes de l’esmentada societat, i que es correspon amb la 

modificació del capital social, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 

 
“Article 5è. El capital social és de TRES-CENTS CINQUANTA-UN MILIONS TRES-

CENTS DINOU MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS (351.319.224 euros), 

representat per 58.553.204 accions nominatives, de 6 euros de valor nominal cadascuna 

d’elles, numerades correlativament del número 1 al 58.553.204, ambdós inclosos. 
 

Les accions números 1 al 21.600.000, ambdós inclosos, estan íntegrament subscrites i 

desemborsades en la seva totalitat. 
 

I les accions números 21.600.001 al 58.553.204, ambdós inclosos, estan íntegrament 

subscrites i desemborsades en un 25 % del seu valor nominal. 
 

Els dividends passius podran ser exigits en efectiu metàl·lic per l’Òrgan D’administració 

en un termini màxim de cinc anys. 

Les accions estaran tallades de llibres talonaris i autoritzades amb la firma de dos 

Administradors, -podent ésser els títols unitaris o múltiples-; també podrà acudir-se al 
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procediment de firmes reproduïdes mecànicament en la forma que preveu l’article 53.1 g) 

del text refós de la Llei de Societats Anònimes.” 
 

Quart.- Facultar al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per a la 

signatura de qualsevol document que pugui derivar-se dels presents acords. 
 

Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 

efectes.” 

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

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

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

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

a favor i 4 abstencions. 

 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
7.- Dictamen de data 9 de juny de 2009 que proposa aprovar l’actualització de la 
relació de llocs de treball i de la plantilla de la Diputació de Barcelona i dels seus 
Organismes Públics. 
 

“El Ple de data 20 de novembre de 2008, va aprovar els pressupostos generals de la 

Corporació per a l’any 2009 en els quals s'integren els respectius pressupostos dels 

organismes públics que en depenen, de conformitat amb el règim d'atribucions previst 

a l'article 44.2.apartat c) del vigent Reglament Orgànic de la Diputació. La relació de 

llocs de treball i la plantilla són documents que formen part del pressupost. 

 

Donat que amb posterioritat a la seva aprovació, la plantilla i la relació es van 

modificant per tal d’ajustar-les a les necessitats de l’organització i donar resposta als 

serveis que s’hi presten. 
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Vistes les modificacions introduïdes a la plantilla de la Corporació que es va aprovar 

amb efectes de l‘1 de gener de 2009. 
 

Atès el que disposa l’article 27, apartat 1, i l’article 32, del Decret 214/90, de 30 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 

respecte a la possibilitat de modificar la plantilla i la relació de llocs de treball amb 

posterioritat a l’aprovació dels pressupostos. 
 

Vist així mateix, el que disposa l'article 44.2, apartat f), del vigent Reglament Orgànic 

de la Diputació,  aprovat per acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOP núm.42, 

de 18.2.2003), sobre coordinació dels organismes públics, quant a la competència per 

a l'aprovació de les respectives plantilles de personal. 
 

Atès que la Comissió de Govern de la Diputació en sessió de 22 de febrer de 2001, va 

aprovar un dictamen mesures de coordinació en relació amb els instruments de gestió 

i assumptes en matèria de personal dels organismes públics de la diputació de 

Barcelona, en virtut del qual les propostes d'aquestes entitats relatives a les matèries 

assenyalades seran tramitades per mitjà de la Direcció dels Serveis de Recursos 

Humans. 
 

En funció de tot l’exposat, aquesta Presidència sotmet a la consideració del Ple 

Corporatiu l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball de la Diputació de 

Barcelona i dels seus Organismes Públics reflectides com annex I que forma part del 

present Dictamen i referides als períodes que s’hi detallen. 
 

Segon.- Aprovar les modificacions introduïdes en la plantilla de la Diputació de 

Barcelona, reflectides en l'annex II que forma part del present Dictamen i referides al 

període que s'hi detalla.” 
 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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Organisme de Gestió Tributària 
 
8.- Dictamen de data 18 de maig de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Bruc, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació.  
 

“El Ple de l’Ajuntament del Bruc en data 30 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. 

 

En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 

amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 

 

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

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

personals necessaris. 

 

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

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

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

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

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

corresponguin. 

 

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

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



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

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 del Bruc, en data 30 

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 – Taxes urbanístiques (Llicències d’obres; Llicències primera ocupació; pròrrogues 

llicències; certificats urbanístics; modificacions planejament). Taxa servei d’escola 

bressol. Taxa serveis d’intervenció integral de l’administració en les activitats i 

instal·lacions. 

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

competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

II – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

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

competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

s’enumeren: 

 

I – Impost sobre béns immobles 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
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II – Impost sobre activitats econòmiques 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

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

 

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 

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

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Notificació de les liquidacions. 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

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

practica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

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

 

V – Taxa clavegueram. Taxa de recollida d’escombraries. Taxa per l’entrada de 

vehicles. Taxa de cementiri. Taxa pel subministrament d’aigües. 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
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VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 

o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 

de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 

l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 

en cada terme municipal les referides empreses. 

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives per 

determinar els deutes tributaris. 

 Expedició de documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

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

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

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

 

VII – Contribucions especials 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

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

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

 

VIII – Quotes d’urbanització 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

IX – Altres ingressos de dret públic tributaris 

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

competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

X – Altres ingressos de dret públic no tributaris: execucions subsidiàries, concessions 

administratives, sancions diverses. 

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

competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 

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

 

9.- Dictamen de data 18 de maig de 2009 que proposa l’acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cervelló, 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 Cervelló en data 26 de març de 2009 acordà  la modificació 

de l’acord de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 

gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 

s’enumeren. 

 

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

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

personals necessaris. 

 

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

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

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

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

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

corresponguin. 

 

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

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

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

Barcelona els següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la modificació de l’acord de delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Cervelló en data 26 de març de 2009 que a continuació s’especifica: 

 

-  Revocació de la delegació en la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 

recaptació de la Taxa sobre cementiri en període voluntari, delegació que venia 

recollida en l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 8 de febrer de 2000, deixant-la 

sense efecte, mantenint-se, tanmateix, la recaptació executiva. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

10.- Dictamen de data 22 de maig de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles, 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 Cubelles en data 16 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 Cubelles, en data 

16 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: 

 

- L’Aprovació dels crèdits incobrables i baixes per referència de tots els ingressos de 

dret públic respecte dels quals la Diputació de Barcelona ha assumit, per delegació, la 

recaptació en període executiu.  
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 

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

 

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

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

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

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

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

 

11.- Dictamen de data 18 de maig de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Igualada, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació.  

 

“El Ple de l’Ajuntament d’Igualada en data 17 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. 

 

En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 

amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 

 

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

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

personals necessaris. 

 

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

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

17 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 – Altres ingressos de Dret Públic no tributaris: costes judicials derivades de 

procediments contenciós-administratius. 

 Notificació de les corresponents liquidacions. 

 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. 

 

2.- Acceptar la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de 

Barcelona mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran 
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d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de 

dret públic municipal en el sentit que s’especifica seguidament: 

 

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

quals s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 

recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la 

competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de 

les funcions delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat 

per l’òrgan municipal competent. 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

s’enumeren: 

 

I – Impost sobre béns immobles 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
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 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

II – Impost sobre activitats econòmiques. 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

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

 

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 55



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

IV – Taxa de recollida d’escombraries domiciliaries i comercials. Taxa d’entrada de 

vehicles. 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’interposin contra els actes anteriors. 

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

 

V – Altres ingressos no tributaris: multes de trànsit 

 Notificacions individuals en els valors per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

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

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

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

 

VI – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

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

competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

VII – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 

o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 

de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 

l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 

en cada terme municipal les referides empreses. 

 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. 

 Dictar la provisió de constrenyiment, quant la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

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

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

 

VIII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

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

competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

IX – Taxa per expedició de documents administratius. Taxa per llicències 

urbanístiques. Taxa per l’obertura d’establiments. Taxa per la prestació dels serveis 

d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa 

per l’ocupació de la via pública. Taxa pels serveis de mercat municipal. Taxa per 

ensenyaments especials. 

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

competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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X – Taxes generades en els Organismes Autònoms depenents de l’Ajuntament 

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

competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

XI – Preus públics generats en els Organismes Autònoms depenents de l’Ajuntament 

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

competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

XII – Altres ingressos tributaris 

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

competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

XIII – Contribucions especials 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
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 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

XIV – Taxa per la retirada de vehicles abandonats. Taxa per utilització privativa i 

aprofitament especial: sondatges i rases. Taxa per ocupació de terrenys de domini 

públic. Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada. Taxa per utilització 

instal·lacions esportives. Taxa per la prestació de serveis culturals, educatius, social i 

lleure. 

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

competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

XV – Altres ingressos de Dret Públic no tributaris: concessions administratives, 

execucions subsidiàries, sancions diverses, publicitat radiofònica, quotes 

urbanístiques. 

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

competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

12.- Dictamen de data 22 de maig de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Malgrat 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 Malgrat de Mar en data 7 de maig de 2009 acordà la 

delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 

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

 

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

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

personals necessaris. 

 

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

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

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

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

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

corresponguin. 

 

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

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

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

Barcelona els següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en 

data  7 de maig 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 – Multes i sancions 

 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 – 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.  

 

III – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

 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’interposin contra els actes anteriors. 

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

 

IV – Altres ingressos de dret públic que l’Ajuntament pugui liquidar 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

13.- Dictamen de data 18 de maig de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Matadepera, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals.  
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“El Ple de l’Ajuntament de Matadepera en data 22 de desembre de 2008 i 30 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 

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 Matadepera, en 

data 22 de desembre de 2008 i 30 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: 
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- Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de 

subministraments que afectin a la generalitat de veïnat: 

 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 

realitzar per l’ORGT. 

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

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.  

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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14.- Dictamen de data 22 de maig de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Hipòlit 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 Sant Hipòlit de Voltregà en data 11 de maig de 2009 acordà 

la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 

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

 

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

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

personals necessaris. 

 

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

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

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

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

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

corresponguin. 

 

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

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

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

Barcelona els següents 

 

ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de 

Voltregà, en data 11 de maig de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les 

 66



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

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, 

volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 

de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 

l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 

en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 

telefonia mòbil 

 

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 

 Expedició de documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 

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

per l’ORGT. 

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

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 

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

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

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

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

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

 

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

15.- Dictamen de data 22 de maig de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals.  
 

“El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora en data 1 d’abril 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. 
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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 Maria de 

Besora, en data 1 d’abril 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, 

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 enl’1,5 

per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en 

cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de telefonia 

mòbil 

 

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 

 Expedició de documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 

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

per l’ORGT. 

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

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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 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. 

 

2.- Acceptar la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de 

Barcelona mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran 

d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de 

dret públic municipal en el sentit que s’especifica seguidament: 

 

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

quals s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 

recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la 

competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de 

les funcions delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat 

per l’òrgan municipal competent. 

 

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

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

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

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

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

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

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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16.- Dictamen de data 22 de maig de 2009 que proposa donar-se per assabentat 
de l’acord Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, en 
relació a deixar sense efecte el conveni amb l’ORGT, com a conseqüència de la 
signatura d’un conveni amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
 
La Diputació de Barcelona en sessió plenària de data 27 de gener de 2005 va acceptar 

la delegació acordada pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona 

de data 24 de novembre de 2004, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 

de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic següents: 

 

I - Taxes per: 
 

· Ocupació privativa del domini públic portuari 

· Utilització de les instal·lacions portuàries 

· Aprofitament especial del domini públic portuari a l’exercici d’activitats 

comercials, industrials i de serveis 

· Serveis generals 

· Servei de senyalització marítima 

 

Les funcions que en relació a la recaptació de taxes es deleguen són: 

 

· Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Autoritat Portuària de 

Barcelona 

· Recaptació dels deutes en període executiu 

· Liquidació d’interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts recaptats per 

l’ORGT 

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

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
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II - Altres ingressos de dret públic: 
 

· Multes per aplicació del règim sancionador previst a la legislació portuària 

estatal 

· Multes coercitives que l’Autoritat Portuària de Barcelona pugui imposar a 

l’empara de l’esmentada legislació 

· Tarifa per no utilització del servei de recepció de residus generats per vaixells 

 

Les funcions que en relació a la recaptació d’altres ingressos de dret públic es 

deleguen són: 

· Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Autoritat Portuària de 

Barcelona 

· Recaptació dels deutes en període executiu 

· Liquidació d’interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts recaptats per 

l’ORGT 

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

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

 

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona per aplicació de l’art. 

18è de la Llei 48/2003 modificat per la Llei dels pressupostos generals de l’Estat per al 

2008 aprova un conveni amb l’AEAT per a la recaptació, en via executiva dels 

recursos de naturalesa pública de l’Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant acord 

de data 25 de març de 2009, que és del següent tenor literal: 

 
“ Primer.-  DEIXAR SENSE EFECTES el conveni atorgat, en data 17 de febrer de 2005, amb 

l’Organisme Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona una vegada s’hagi atorgat 

el nou conveni amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per imperatiu d’allò establer per 

l’art. 18è de la Llei 48/2003 en la seva actual redacció, sense perjudici que la gestió 
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recaptatòria executiva dels deutes que aquesta Autoritat Portuària de Barcelona li hagués 

encomanat, abans de l’entrada en vigor del dit nou conveni, correspondrà a l’esmentat 

organismes local fins a llur resolució pel mateix, en el marc de la col·laboració prevista per l’art. 

8è de la Llei reguladora de les Hisendes locals. 

 

Segon.-  APROVAR el conveni a atorgar amb l’AEAT per a la recaptació, en via executiva, dels 

recursos de naturalesa pública de l’APB. 

 

Tercer.- FACULTAR àmpliament al President per tal que pugui gestionar el que calgui i signar 

els documents adients per a la plena efectivitat de la resolució del conveni de 17 de febrer de 

2005, tot agraint a l’Organisme Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona els 

serveis prestats al respecte. 

 

Quart.- NOTIFICAT aquests acords als interessats.” 

  

Aquesta Presidència en ús de les facultats conferides, eleva al Ple de la Diputació de 

Barcelona l’adopció del següent  

 

ACORD: 
 
Restar assabentat de l’acord del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de 

Barcelona, adoptat en la sessió de 25 de març de 2009, en relació a deixar sense 

efecte la el conveni atorgat en data 17 de febrer de 2005 amb l’Organisme de Gestió 

Tributària. 

 

I el Ple en restà assabentat. 

 
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 4874 fins al 6109. Al propi temps es dona 
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compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries 

dels dies 28 de maig de 2009 i 18 de juny de 2009. 

 

I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 

les 12 hores i 10 minuts. 

 

De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 

 

 

 

 

El President       

Antoni Fogué Moya      La Secretària General 

        Petra Mahillo García 
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