Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2009

A la ciutat de Barcelona, el dia 23 de juliol de 2009, a les 12 hores i 5 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president primer, Bartomeu
Muñoz Calvet, del vice-president quart, Carles Martí Jufresa, el vice-president cinquè,
Lluís Recoder Miralles. i de les diputades i diputats que s’esmenten a continuació:
Xavier Amador Pitarch, Joan Amat Solé, Xavier Amor Martin, Montserrat Ballarín
Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya, Manuel Bustos Garrido, Jesús
María Canga Castaño, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet
Serra, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui,
Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, Arnau Funes Romero, Xavier
García Albiol, Carme García Suárez, Carme García Lores, Montserrat Gatell Pérez,
Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez
Bonancia, Jordi Labòria Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas,
Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo, Immaculada Moraleda Pérez, Manel
Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras Manzano, Joan Puigdollers
Fargas, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández,
Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz Sanz, Joan Sau Pagés, Jordi
Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné Ventura.

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

Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.
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Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: del vicepresident segon Màrius García Andrade, el vice-president tercer Jaume Vives Sobrino i
Joan Carles García Cañizares.

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

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de juny
de 2009.

2.- Donar compte del Decret de data 26 de juny de 2009, que resol integrar a la
Fundació Democràcia i Govern Local, com a membre de ple dret, del Consell Insular
de Mallorca.

3.- Dictamen que proposa aprovar el Programa complementari “de continuïtat en
l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit dels camins i els ateneus i
casals locals” en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011 i aprovació del règim de concertació d’aquest programa.

4.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució del
Pressupost de la Corporació i els dels seus organismes autònoms, a 30 de juny de
2009.

5.- Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost
General de la Diputació per a l’exercici de 2009.
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6.- Donar compte del decret d’ampliació de la 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 Industrial.

7.- Dictamen que proposa aprovar l’actualització de la plantilla i de la relació de llocs
de treball de l’organisme autònom Institut del Teatre amb efectes 1 de setembre de
2009.

8.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària.

9.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Balenyà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

10.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, 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 modificació de la delegació acordada pel
Ple del Consell Comarcal de l’Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
12.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Masquefa, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.

13.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament del Mataró, 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.

14.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Mataró, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió
i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

15.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària.

16.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Rubí a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

17.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació i la especificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 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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18.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

19.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

20.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Taradell, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

21.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Vic, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

22.- Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs de titularitat, a favor de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, del tram de la carretera BV-5105a, entre els p.k.
0,600 i 1,730.

23.- Dictamen que proposa l’actualització del Programa de funcionament i activitats de
la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps.

24.- Moció que presenta la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona, que
proposa al Ple sol.licitar el Premi Nobel de la Pau 2010 per a la Fundació Vicenç
Ferrer.

25.- Moció que presenta la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona, que
proposa al Ple deixar sense efecte l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona d’1 de
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juliol de 1966, pel qual es va declarar fill predilecte de la província de Barcelona al Sr.
Francisco Franco Bahamonde.

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

Oberta la sessió i abans de procedir a l’aprovació de l’acta de la sessió del mes de
juny, la Presidència manifestà que, després d’haver-ho comentat amb tots els grups i
en nom de la Diputació, voldria expressar el condol a totes les famílies dels bombers
que han perdut la vida en el seu dur treball de l’extinció d’incendis, així com manifestar
el reconeixement d’aquesta Corporació, a la seva professionalitat i a la seva feina.
1.- Aprovació de l’Esborrany de l’Acta de la Sessió plenària del dia 25 de juny de
2009.
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 25 de juny de 2009, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
2.- Donar compte del decret de data 26 de juny de 2009, que resol integrar a la
Fundació Democràcia i Govern Local, com a membre de ple dret, del Consell
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Insular de Mallorca.-

El Consell Insular de Mallorca, mitjançant acord adoptat pel Ple d’aquesta Corporació
en sessió ordinària celebrada el dia 5 de març de 2009, ha adoptat un acord del tenor
literal següent:

1. “Aprobar la adhesión del Consejo Insular de Mallorca a la entidad denominada
“Fundación Privada Democracia y Gobierno Local” con NIF G62771498 y domicilio social en
la sede de la Diputación de Barcelona (Rambla de Cataluña, 126) y asumir sus Estatutos
que se adjuntan como documento anexo.
2. Instar al Patronato de la “Fundación Privada Democracia y Gobierno Local” la
designación y el nombramiento del órgano de la Presidencia del Consejo Insular de Mallorca
como miembro del Patronato de la mencionada Fundación, de acuerdo con los términos y
los requisitos establecidos en el artículo 15 de sus Estatutos.

3. Someter

el expediente

a

información

pública

mediante

la

inserción

de

los

correspondientes anuncios en el tablón de edictos del Consejo de Mallorca y en el Boletín
Oficial de las Islas Baleares a fin de que todas las personas que estén interesadas puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones y las sugerencias que estimen pertinentes, dentro
del plazo de treinta días a contar desde la inserción del correspondiente anuncio en el
boletín. Si no se presentan, el acuerdo inicial se entenderá definitivamente aprobado sin
necesidad de un nuevo acuerdo expreso.

4. Facultar a la Sra. Presidenta del Consejo Insular de Mallorca para que, una vez que se
hayan aprobado definitivamente o elevados a definitivos los Estatutos, en nombre y
representación del Consejo de Mallorca, realice todas aquellas acciones que sean
necesarias para ejecutar lo que establece el presente acuerdo.”

En data 23 de març de 2009, la Comissió Permanent de la Fundació Democràcia i
Govern Local, va acordar informar favorablement la petició de adhesió del Consell
Insular de Mallorca, en qualitat de membre de ple dret, al Patronat de la Fundació.
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En data 21 de maig de 2009, s'ha notificat a la Fundació Democràcia i Govern Local
l'aprovació definitiva de l'acord d'adhesió del Consell Insular de Mallorca a aquesta
Fundació, en els termes que s'indiquen a continuació:

“No habiendo presentado los interesados, durante el plazo de exposición al público, ninguna
alegación contra el acuerdo de adhesión del Consejo de Mallorca a la Fundación Privada
Democracia y Gobierno Local, adoptado por el Pleno del Consejo de Mallorca, en sesión
celebrada el día 5 de marzo de 2009, y de acuerdo con lo que prevé el art. 49 c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, este se eleva a
definitivo.”

Els Estatuts de la Fundació estableixen al seu article 15.1 que la designació de
patrons institucionals correspon a la institució fundadora, és a dir a la Diputació de
Barcelona, fins un màxim de 20 patrons, segons modificació adoptada en la reunió del
Patronat de la Fundació del dia 16 de novembre de 2004.

En conseqüència aquesta Presidència,

R E S O L:

Primer.- DESIGNAR de conformitat amb el que disposa l'article 15.1 dels Estatuts de
la Fundació Democràcia i Govern Local, patró institucional de l'esmentada Fundació,
al Consell Insular de Mallorca, com a membre de ple dret del Patronat, que estarà
representat en la persona del seu president.

Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació, així com al
Patronat de la Fundació Democràcia i Govern Local.

I el Ple, en restà assabentat.
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SERVEI DE GOVERN LOCAL

3.- Dictamen de data 16 de juliol de 2009 que proposa aprovar el Programa
complementari “de continuïtat en l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en
l’àmbit dels camins i els ateneus i casals locals” en el marc del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 i aprovació del
règim de concertació d’aquest programa.

La crisi econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera
important les economies locals en general, i les dels ajuntaments de la nostra
província en particular, tant pel que fa als seus comptes com a les dades d’activitat i de
mercat de treball.

Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona impulsa un seguit de mesures
orientades a donar suport als ens locals en tots els àmbits d'actuació que es deriven
de l'impacte de la crisi econòmica i en proporcionar models i metodologies
d'intervenció als gestors/es públics municipals.

Una de les mesures previstes es basa en afavorir inversions que contribueixin a
dinamitzar a curt termini l'activitat econòmica, incidint directament en el manteniment i
generació d'ocupació en l'àmbit local, sense perdre de vista les necessitats de cada
territori i la orientació dels ens locals envers la satisfacció de les necessitats públiques
i ciutadanes.

A aquests efectes, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de
Cultura i la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat proposa l'impuls
d'un programa específic d’ajuts que permeti conjugar les necessitats econòmiques i
socials amb les polítiques sectorials que els hi són pròpies: dinamitzar culturalment els
pobles i ciutats, tot vetllant per la preservació del patrimoni cultural, consolidant un
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sistema de suport a la programació cultural local i als equipaments i entitats que la
porten a terme i enfortir el reequilibri territorial, mitjançant la major dotació dels
municipis petits i els allunyats de l'entorn metropolità, en actuacions que poden
generar ocupació.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el dia 20 de desembre de 2007 va aprovar
el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011 (Butlletí Oficial de la Província núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que
estableix pautes d’orientació política local en les qüestions d’interès comú i la
metodologia per al desenvolupament de la col·laboració entre aquesta corporació i els
municipis i altres entitats locals del seu territori.

Per al desenvolupament dels seus objectius i orientacions estratègiques, el Pla de
concertació disposa d’un conjunt diferenciat d’instruments i procediments de
concertació adients amb la naturalesa de les necessitats, els acords i les actuacions
que se’n deriven. La suma d’aquests elements garanteix la prestació integral de
polítiques públiques locals de qualitat i reben la denominació d’àmbits de suport.

L’Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments, creat per la clàusula 7a de
l’esmentat Protocol, inclou els recursos i els instruments per al desenvolupament
concertat

de

polítiques

públiques

locals

en

infraestructures

i

equipaments,

fonamentalment a través de les transferències de capital, la redacció i lliurament de
treballs tècnics, la cessió de mobiliari d’espai públic, l’execució d’obres i
l’assessorament i el suport tècnic del personal de la Diputació de Barcelona. Al mateix
temps, aquesta clàusula preveu la possibilitat que en el marc d’aquest àmbit de suport,
la Diputació de Barcelona pugui dotar-se de programes complementaris, per tal
d’ajustar-se a les necessitats dels ens locals de la província.
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Atès que la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o
instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i
cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica, resultant d’aplicació
supletòria les disposicions de la Llei 38/2003, així com de la Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple
de 30 d’octubre de 2008, (BOPB núm. 13, de 15-01-09).

Per tot l’exposat, procedeix aprovar el Programa complementari “de continuïtat en
l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit dels camins i els ateneus i
casals locals” en el marc de l’àmbit de suport equipaments i les infraestructures del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, així com el
règim de concertació d’aquests ajuts per als anys 2009 i 2010, que reculli les
especificitats de gestió per donar resposta a la naturalesa de les actuacions
implicades.

Vista la Refosa número 1/2009 (BOPB núm. 308, de 24/12/2008) epígraf 5.1.b), que
disposa que la Presidència de la Diputació es reserva: elevar al Ple de la Corporació la
creació de programes complementaris i comunicar-los als ens locals adherits al
Protocol General, així com crear instruments i espais de concertació específics, per tal
d’ajustar-se a les necessitats dels ens locals de la província, segons disposa la
clàusula 7.2 del Protocol.

En conseqüència, el president de la Diputació proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció dels següents
ACORDS

Primer.- APROVAR la creació del Programa complementari “de continuïtat en l’impuls
econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit dels camins i els ateneus i casals locals”
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en el marc de l’àmbit de suport equipaments i les infraestructures del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.

Segon.- APROVAR el Règim de concertació del Programa complementari “de
continuïtat en l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit dels camins i els
ateneus i casals locals” per als anys 2009 i 2010, que es reprodueix al final de la part
dispositiva del present dictamen, i disposar que aquest règim esdevé la normativa
específica aplicable pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que es derivin
d’aquest programa complementari.

Tercer.- APLICAR a aquests ajuts una quantia màxima total de 5 milions d’euros
(5.000.000) € a càrrec de les següents partides del pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona:

Anualitat 2009
G/71101/451B2/76260 - 1.600.000 EUR – Oficina d’Estudis i Recursos Culturals de
la Gerència de Serveis de Cultura (modalitat d’ajuts a equipaments d’entitats
culturals, ateneus i casals locals).

G/31100/511B0/76260 – 2.400.000 EUR – Oficina Tècnica de Planificació i Actuació
en Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
(modalitat d’ajuts a camins locals).

Anualitat 2010
G/71101/451B2/76260 - 400.000 EUR – Oficina d’Estudis i Recursos Culturals de
la Gerència de Serveis de Cultura (modalitat d’ajuts a equipaments d’entitats
culturals, ateneus i casals locals).
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G/31100/511B0/76260 – 600.000 EUR – Oficina Tècnica de Planificació i Actuació
en Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
(modalitat d’ajuts a camins locals).

Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat dels presents acords a l’aprovació de la
corresponent modificació de crèdit i a l’existència del crèdit hàbil i suficient en les
partides esmentades, tot declarant la plurianualitat de la despesa d’acord amb la
periodificació establerta a l’acord anterior.

Cinquè.- APROVAR els següents models normalitzats per a la tramitació dels
presents ajuts, que s’adjunten al present Dictamen:

•

model de sol·licitud de la modalitat d’ajuts als ateneus i casals locals (codi XC0201 OERC 01) i de la modalitat d’ajuts als camins locals (codi XC-0202 OTPAI
01).

•

model de certificació d’inici de treballs (codi XC-0202).

Sisè.- COMUNICAR individualitzadament el contingut d’aquest Dictamen als ens
locals destinataris, d’acord el que disposa l’article setè del Règim de concertació del
Programa complementari “de continuïtat en l’impuls econòmic i de foment de
l’ocupació en l’àmbit dels camins i els ateneus i casals locals”, als efectes que puguin
formalitzar la corresponent sol·licitud en el termini establert a l’article cinquè d’aquest
Règim.

Setè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació
dels acords anteriors, reproduint el Règim

de concertació del Programa

complementari “de continuïtat en l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit
dels camins i els ateneus i casals locals”
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destinataris a www.diba.cat/xbmq tota la documentació necessària per a sol·licitar els
presents ajuts.

RÈGIM DE CONCERTACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI “DE CONTINUÏTAT
EN L’IMPULS ECONÒMIC I DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ EN L’ÀMBIT DELS CAMINS I
ELS ATENEUS I CASALS LOCALS”

Article 1. Objecte
1.1. L’objecte de la present regulació és definir les condicions específiques de concertació i
gestió dels ajuts que es deriven del Programa complementari “de continuïtat en l’impuls
econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit dels camins i els ateneus i casals locals” .

1.2. Els ajuts resultants hauran d’anar obligatòriament destinats a les modalitats d’ajut
descrites a l’article 2 a través dels ens locals de la província que en resultin beneficiaris,
amb les especificitats que s’estableixen.

Article 2. Modalitat i finalitat dels ajuts
2.1. S’estableix la modalitat d’ajuts a equipaments d’entitats culturals, ateneus i casals
locals, amb la finalitat d’afavorir les inversions de reforma i/o millora dels equipaments que
són propietat d’entitats i associacions culturals locals

que tenen un ús públic i que

contribueixen a dinamitzar l’activitat socio-cultural del municipi.

2.2. S’estableix la modalitat d’ajuts als camins locals, amb la finalitat d’afavorir les inversions
en els camins d’ús públic.

Article 3. Actuacions concertables
3.1. Per la modalitat d’ajuts a equipaments d’entitats culturals, ateneus i casals locals,
poden ser objecte de concertació i rebre ajuts per aquest concepte les obres parcials de
rehabilitació i millora d’equipaments d’entitats i associacions culturals locals, que ajudin a
millorar els següents elements i condicions:
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a) La funcionalitat de l’equipament.
b) L’adequació a les normatives derivades de la consideració d’espai de pública
concurrència (accessibilitat, normativa de seguretat, etc.).
c) L’equipament i la infraestructura tècnica (equipaments escenotècnic, sales d’exposició,
camerinos, etc.).
d) El confort dels espais d’ús públic (sales d’actes, aules, sala de butaques, etc.).
e) L’adequació dels espais d’acollida (taquilles, vestíbuls, etc.).

3.2. Per la modalitat d’ajut als camins locals, poden ser objecte de concertació i rebre ajuts
per aquest concepte les obres d’adequació, rehabilitació i millora de camins locals d’ús
públic.

3.3. Els ajuts derivats d’aquest programa complementari consisteixen en transferències de
capital als ens locals de la província que en resultin beneficiaris per tal de poder executar les
actuacions referides en els apartats anteriors.

Article 4. Despesa concertable
4.1. Són concertables i reben la condició de despesa elegible les despeses efectuades pels
ens locals beneficiaris referides a les tipologies d’obres i/o millores d’equipament tècnic
establertes en l’article 3 de la present regulació.

4.2. Té la consideració de despesa elegible la relativa als honoraris de professionals en la
redacció de projectes.

4.3. Pel que fa a la modalitat d’ajuts a equipaments d’entitats culturals, ateneus i casals
locals, en cap cas podran ser objecte d’ajuts les despeses relatives a obres de reforma
integral dels edificis o projectes generals de nous equipaments.

Article 5. Sol·licituds
5.1. El termini màxim de presentació de sol·licituds per a ambdues modalitats d’ajuts
s’estableix en el 30 de setembre de 2009.
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5.2. Les sol·licituds hauran de ser presentades a les següents oficines del Registre de la
Diputació de Barcelona:

Amb caràcter preferent:
Edifici del Rellotge
Comte Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 934 022 132
Fax 934 022 927
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Altres oficines:

Recinte Llars Mundet
Edifici Serradell Trabal
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Tel. 934 049 001
Fax: 934 049 002
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Edifici Londres
Londres, 55
08036 Barcelona
Tel. 934 022 222
Fax 934 049 281
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Oficina de registre que cal utilitzar, amb caràcter preferent, quan es tracti de presentació a
través de correu certificat:

Registre de Can Serra
Rambla de Catalunya, 126,
08008 Barcelona
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Tel. 934 022 113
Fax 934 022 872
Horari: de dilluns a dissabte, de 9 a 14

5.3. Les sol·licituds hauran de formular-se utilitzant el model homologat de sol·licitud per a la
modalitat d’ajuts a equipaments d’entitats culturals, ateneus i casals locals (codi XC-0201
OERC 01)

i per a la modalitat d’ajuts als camins locals (codi XC-0202 OTPAI 01),

disponibles a la web de la Diputació, a l’adreça www.diba.cat/xbmq i aportant la
documentació especificada en aquests models.

5.4. Els ens locals sol·licitants podran aportar tota la documentació addicional que
considerin d’interès per a la valoració de la sol·licitud.

Article 6. Quantia màxima dels ajuts i consignació total pressupostària
6.1. El pressupost total que es destinarà a aquests ajuts serà de quatre milions d’euros
(4.000.000) € del pressupost de despeses de la corporació per a la anualitat 2009 i d’un
milió d’euros (1.000.000) € per a l’anualitat 2010.

6.2. Per a l’any 2009, el pressupost màxim destinat a la modalitat d’ajuts a equipaments
d’entitats culturals, ateneus i casals locals serà d’1.600.000 EUR. Per a la modalitat d’ajuts
als camins locals s’estableix un pressupost màxim de 2.400.000 EUR. Per a l’any 2010, el
pressupost màxim destinat a la modalitat d’ajuts a equipaments d’entitats culturals, ateneus i
casals locals serà de 400.000 EUR. Per a la modalitat d’ajuts als camins locals s’estableix
un pressupost màxim de 600.000 EUR.

6.3. Per a la modalitat d’ajuts a equipaments d’entitats culturals, ateneus i casals locals,
s’estableix un suport de fins el 75% del preu de l’obra subvencionada, fins a un màxim de
180.000,00 EUR (IVA inclòs).

Article 7. Beneficiaris
7.1.Per la modalitat d’ajuts a equipaments d’entitats culturals, ateneus i casals locals, poden
ser beneficiaris els ajuntaments de la província de Barcelona, de municipis menors de

17

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

300.000 habitants que tinguin entitats i associacions culturals amb les finalitats i
característiques recollides en l’article 1.1 de la present regulació.

7.2.Per poder ser beneficiaris de la modalitat d’ajuts a equipaments d’entitats culturals,
ateneus i casals locals, serà un requisit addicional imprescindible que l’ens local tingui el
corresponent acord de col·laboració amb l’entitat o associació cultural titular de
l’equipament, en termes de cessió d’ús i/o programació, que en garanteixi l’ús ciutadà de
l’equipament. Aquests aspectes s’acreditaran en el moment de formalitzar la sol·licitud a
través del model homologat.

7.3. Per la modalitat d’ajuts als camins locals, poden ser beneficiaris els consells comarcals i
ajuntaments de la província menors de 300.000 habitants.

7.4.Per a ambdues modalitats d’ajuts, només es podrà presentar una sol·licitud per municipi
i per a una única actuació.

Article 8. Procediment de concessió
El procediment de concessió dels ajuts derivats d’aquest programa serà el de concurrència
competitiva.

Article 9. Instrucció i valoració de les sol·licituds
9.1. L’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals de la Gerència de Serveis de Cultura i l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat seran els centres gestors instructors, respectivament,
dels ajuts corresponents a la modalitat als ateneus i casals locals i a la modalitat d’ajuts als
camins locals.

9.2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades a la modalitat d’ajuts a equipaments
d’entitats culturals, ateneus i casals locals, es tindran en compte els següents criteris:

a) Qualitat de la proposta: viabilitat, urgència i adequació tècnica del projecte. Fins a 10
punts.
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b) Impacte de la programació cultural anual adreçada al conjunt de la ciutadania. Fins a 10
punts.
c) Estimació de l'increment de l'activitat

cultural i artística ciutadana derivada de la

intervenció. Fins a 10 punts.
d) Mesures de promoció de l’ocupació derivades de la intervenció concertada. Fins a 5
punts.
e) Públic potencial de l’equipament i població beneficiària. Fins a 5 punts.

9.3. Per a la valoració de les sol·licituds presentades a la modalitat d’ajuts als camins locals,
es tindran en compte els següents criteris, els quals es valoraran fins a un màxim de 100
punts:
a) Que els caminis estiguin inclosos en un Inventari o Pla de Camins d’interès territorial
comarcal redactat o en redacció per la Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures de la Diputació de Barcelona.
b) Que la funcionalitat del camí es centri en una de les següents:
-

Connexió entre nuclis urbans de diferents o el mateix terme municipal, entre ells o
amb la xarxa de carreteres.

-

Constitució d’un trajecte alternatiu o drecera a un itinerari per carretera.

-

Accés a un indret d’interès públic.

-

Accés a equipaments públics amb mitjans de transport exclusivament no motoritzats
(vianants i ciclistes).

c) Comportarà una valoració positiva el fet que l’ens local sol·licitant hagi executat l’ajut
relatiu als camins locals atorgat en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2004-2007.

9.4. Els ajuts es concertaran amb aquells ens locals sol·licitants que obtinguin millor
valoració un cop aplicats els criteris determinats en aquest règim de concertació.

Article 10. Resolució i formalització dels ajuts
10.1. Els presents ajuts es resoldran en unitat d’acte a través dels corresponents dictàmens
que seran tramitats pels corresponents centres gestors i elevats per la Presidència de la
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Diputació per a la seva aprovació a la Junta de Govern de la Diputació, en un termini no
superior a tres mesos des de la data de presentació de sol·licituds.

10.2. En l’acte de resolució, la Junta de Govern podrà, discrecionalment, no esgotar la
quantia màxima total prevista en la convocatòria.

Article 11. Acceptació dels ajuts
S’entendrà acceptat l’ajut per part dels ens locals beneficiaris si en el termini d’un mes, des
de la notificació de la seva concessió, no manifesten expressament cap objecció a la
mateixa.

Article 12. Execució
12.1. El període per a l’execució de les actuacions derivades d’aquests ajuts comprèn entre
l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2010.

12.2. Per a la modalitat d’ajuts a equipaments d’entitats culturals, ateneus i casals locals,
l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals de la Gerència de Serveis de Cultura és el centre
gestor responsable del seguiment de l’execució dels ajuts.

12.3. Per a la modalitat d’ajuts als camins locals, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació
en Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat és el
centre gestor responsable del seguiment de l’execució dels ajuts.

Article 13. Condició especial d’execució
13.1. Els contractes de realització d’estudis, projectes i treballs i els contractes d’obres
necessaris per dur a terme les actuacions concertades en el marc d’aquesta convocatòria,
han d’incloure com a criteri de valoració el de generació de l’ocupació.

13.2. Es valorarà la capacitat de manteniment i creació d’ocupació del contracte a través del
volum total d’ocupació dedicat a la seva execució. El volum d’ocupació és el Producte del
nombre de llocs de treball directe per les hores de dedicació expressades en dies d’alta a la
Seguretat Social.
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13.3. Es consideren llocs de treball directe aquells directament implicats en l’execuciò de
l’obra. Són també llocs de treball directe els corresponents a treballadors i treballadores
d’obra, industrials i especialistes que, amb caràcter específic, contribueixen amb el seu
temps a la realització de l’actuació i que percebran honoraris i rendiments de treball
separables per aquest fet.
13.4. No es consideraran els llocs de treball indirectes –personal directiu, auxiliar,
administratiu ni similar- ni aquells que, amb caràcter general, perceben honoraris i
rendiments del treball no vinculats a l’execució directa de l’obra.

13.5. La resolució de concessió proporcionarà el model de clàusula per fer efectiva aquesta
condició d’execució en els contractes.

Article 14. Modificacions en la resolució
14.1.Únicament es podrà modificar l’acord de concessió dels presents ajuts pel que fa a
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions en cas de
concurrència dels següents supòsits i sempre i quan no es perjudiquin els interessos de
tercers:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.

14.2. La modificació es podrà produir d’ofici o prèvia sol·licitud de l’ens local
beneficiari, abans de la finalització del termini d’execució de l’ajut.

14.3. No serà possible destinar els recursos derivats dels presents ajuts a finançar
altres projectes que no es corresponguin amb la resolució d’ajut concedit.
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Article 15. Pagament
15.1. En el moment de la resolució dels presents ajuts es farà un pagament avançat
corresponent al 20% de l’ajut.

15.2. En el moment que l’ens local beneficiari acrediti l’adjudicació de la obra o l’inici de
treballs, a través del formulari homologat amb codi XC-0202 de certificació d’inici de treballs,
disponible des de l’adreça www.diba.cat/xbmq es farà un pagament per avançat
corresponent al 30% de l’ajut.

15.3. En el moment que l’ens local trameti l’última justificació de despeses coincidint amb la
finalització de les obres, la Diputació de Barcelona lliurarà el 50% restant fins a arribar a la
totalitat de l’ajut concedit.

Article 16. Justificació
16.1.Es podran justificar aquelles despeses que vagin associades a obligacions
reconegudes pels òrgans competents dels ens locals beneficiaris en el període comprès
entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2010.

16.2. Per a la justificació de les despeses, caldrà que l’ajuntament beneficiari presenti al
Registre de factures i documents de la Diputació el model normalitzat de justificació de les
despeses amb codi XG-0103, disponible des de l’adreça www.diba.cat/xbmq.

16.2. Els ens locals beneficiaris, en correspondència amb el sistema de pagament previst
pels presents ajuts, justificaran la despesa a través d’una única justificació en el moment de
la finalització de la obra.

16.3. El termini per a la justificació serà de tres mesos des de la finalització de l’execució de
l’obra. Els ens locals beneficiaris disposaran fins el 31 de març de 2011 com a màxim per a
trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de les actuacions objecte d’ajut.

16.4. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o materials,
en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a l’ens local beneficiari escrit
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determinant els motius de la no conformitat, no essent necessari retornar la documentació
de justificació original.

16.5. Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es
procedirà a requerir a l’ens beneficiari per tal que la presenti en el termini màxim
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de
reintegrament pel que fa als imports pagats per avançat.

16.6. En el supòsit de què l’ens local beneficiari no justifiqui la totalitat de l’import atorgat,
havent-se presentat la justificació final de l’actuació, es procedirà, d’ofici, a la reducció a la
baixa de l’ajut o a la revocació de la part no justificada de l’ajut, amb la conseqüent obligació
de reintegrament d’aquesta part, pel que fa als imports pagats per avançat. Les baixes
generades a conseqüència d’aquest supòsit es podran destinar durant el període d’execució
dels ajuts a incrementar els ajuts atorgats o bé a fer noves concessions atenent les
sol·licituds que no han estat cobertes, seguint la prelació obtinguda en el procés d’instrucció
dels ajuts. Aquests increments requeriran el corresponent acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona.

Article 17. Règim jurídic
La present regulació desplega les previsions del Protocol general del Pla de concertació
XBMQ i té caràcter de normativa específica. A més de la normativa específica esmentada,
serà d’aplicació:
-

La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988.

-

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

-

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya

-

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
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-

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

-

La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

-

La

resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,

supletòriament, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord de Ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’octubre de 2008,
(BOPB núm. 13, de 15-01-09).

Article 18. Tancament i liquidació de la convocatòria
Un cop finalitzats els terminis màxims d’execució i justificació dels ajuts, es determina
l’extinció dels drets reconeguts finalitzada l’anualitat 2011.

Article 19. Publicitat
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el termini màxim de tres mesos des de la
resolució, es publicarà la relació total d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, la
partida pressupostària, el beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut.

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

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS

Intervenció General

4.- Dictamen de data 9 de juliol de 2009, que proposa donar compte de l’informe
de l’estat d’execució del Pressupost de la Corporació i els dels seus organismes
autònoms, a 30 de juny de 2009.

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

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

de 2009, d’acord amb l’extracció realitzada en data 8 de juliol de la

informació que figura als registres informàtics de la Diputació de Barcelona.

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

El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus organismes
autònoms fins el 30 de juny d’enguany.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent

ACORD

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

I el Ple en restà assabentat.

Servei de Programació

5.- Dictàmens de dates 10 de juliol (5.1) 7 de juliol (5.2 i 5.3) de 2009, que
proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de
la Diputació per a l’exercici de 2009.
5.1.- Modificació de crèdit núm. 16/2009
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.
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Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 16/2008 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Atès que les bases 18a a 22a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.

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 16/2009 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 vuit milions seixanta-nou mil euros
(8.069.000) €, amb el detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant
d’aquest acord a tots els efectes.
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Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.

Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.

Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.

Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya 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 44 vots
a favor i 4 abstencions.
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5.2.- Modificació 7/2009 del pressupost de l’Organisme Autònom Local Institut
del Teatre de l’exercici 2009

Vista la proposta de l’Organisme Autònom Local Institut del Teatre, 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.

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:

ACORDS

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 7/2009 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre de l’exercici 2009, per un import total de vuitcents vint-i-quatre mil sis-cents setze euros amb setanta-nou cèntims (824.616,79) €,
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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

99901 422P3 62200

Construccions

20.785,75

99901 422P3 62300

Maquinària, instal·lacions i utillatge

186.638,26

99901 422P3 62500

Mobiliari

191.088,81

99901 422P3 62600

Equips per processos d’informació

106.160,04

99901 422P3 64000

Adquisició de software

99901 422P3 68500

Despeses en Inv. Béns patrimonials: Obra

22.149,96
2.875,93

Plàstica
99901 422P3 64001

Adquisició de Software: MAE

52.918,04
Total

582.616,79

Finançament (Ingressos)

Concepte

Descripció

Modificació
proposada EUR

87000

Aplicació de romanent de tresoreria per
finançar crèdits extraordinaris

582.616,79
Total
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Suplements de crèdit

Partida de despeses

Concepte

Descripció

Modificació
proposada EUR

99020 422P3 22100

Energia Elèctrica

150.000,00

99100 422P3 22619

Serveis Tècnics

2.876,91

99120 422P3 22619

Serveis Tècnics

262,00

99130 422P3 22619

Serveis Tècnics

2.307,54

99200 422P3 22618

Agenda Cultural

80.000,00

99200 422P3 22619

Serveis Tècnics

811,41

99210 422P3 22618

Prestació Serveis tècnics

5.742,14
Total

242.000,00

Finançament (Ingressos)

Concepte

Descripció

Modificació
proposada EUR

87001

Aplicació de romanent de tresoreria per
finançar suplements de crèdit

242.000,00
Total

242.000,00

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.
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Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.

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 44 vots
a favor i 4 abstencions.

5.3.- Modificació 3/2009 del pressupost de l’Organisme Autònom Local Patronat
d’Apostes de l’exercici 2009

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.

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.
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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:

ACORDS

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 3/2009 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2009, per un import total
de quinze mil euros (15.000) €, que es tramita mitjançant un suplement de crèdit,
finançat amb romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2008, amb el detall següent:

Suplements de crèdit

Partida de despeses
Concepte

Descripció

Modificació
proposada EUR

452P1.22611

Altres despeses diverses. Patrocini per
15.000,00

activitats esportives i socioculturals
Total

15.000,00

Finançament (Ingressos)
Concepte

Descripció

Modificació
proposada EUR

87001

Aplicació de romanent de tresoreria per
15.000,00

finançar suplements de crèdit
Total
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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.

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 44 vots
a favor i 4 abstencions.
Subdirecció d’Edificació
6.- Donar compte del decret de data 29 de juny de 2009, d’ampliació de la
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 Industrial.

Vist que per decret del president de la Corporació, de data 29 de maig de 2009, es va
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, i es va aprovar
un pressupost aproximat per poder fer front a aquestes actuacions de 50.000,00 euros,
IVA inclòs, “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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Vist l’informe emès, en data 22 de juny de 2009, per la cap del Servei de Projectes i
Obres, el qual és del següent tenor literal:

“Referent a l’edifici 15 del recinte de l’Escola Industrial de la Diputació de Barcelona,
destinat a aules de l’Escola del Treball i de l’EUETIB:

L’edifici està sense ocupació i les encavallades de suportació de la coberta estan
apuntalades des de començaments del mes de juny ja que evidenciaven evidents
símptomes de pandeig i segons càlculs realitzats per la consultoria d’estructures BOMA,
la coberta presentava un altíssim risc de col·lapse.

S’han disposat dos puntals de torreta per encavallada, coincidint amb els punts on els
tornapuntes es connecten a la part superior de la mateixa, amb la conseqüent ocupació
de l’espai que fan les torres i l’anul·lació de les possibilitats d’us dels espais afectats: dos
laboratoris, un departament i un aula d’informàtica, que donen servei a uns 250 alumnes.

El tècnic que subscriu informa de la necessitat de procedir al reforç immediat de la part
superior de les encavalcades i a la substitució dels tornapuntes, ja que per seguretat
estructural i per lògica constructiva, no es convenient perllongar mes enllà dels temps
estrictament necessari la situació actual, amb l’objectiu final d’anul·lar qualsevol perill de
col.lapsament de la coberta.

A tal fi cal desenvolupar sense demora el corresponent projecte de reforç de l’estructura.

Aquestes actuacions a realitzar amb caràcter d’emergència tenen un import aproximat de
250.000 € , IVA inclòs”.

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, ja que, per raons de seguretat estructural i lògica
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constructiva i per tal d’evitar qualsevol risc de col·lapse, és necessari procedir al reforç
immediat de la part superior de les encavalcades i a la substitució dels tornapuntes.

Atès que cal ampliar la declaració d’emergència efectuada en el decret abans
esmentat, incloent actuacions que tindran un cost aproximat de 250.000,00 euros, IVA
inclòs.

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.- AMPLIAR la declaració d’emergència del decret de la Presidència, de data 29
de maig de 2009, per tal de pal·liar el risc de col·lapse de la coberta de l’edifici 15 del
recinte de l’Escola Industrial, que ha d’incloure les actuacions necessàries per procedir
al reforç immediat de la part superior de les encavalcades i a la substitució dels
tornapuntes per raons de seguretat estructural i lògica constructiva, de conformitat
amb l’informe tècnic reproduït en la part expositiva del present decret.

Segon.- APROVAR l’ampliació del 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 dos-cents cinquanta mil euros (250.000) €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida
G/24220/431A0/63209 del Pressupost d’aquesta Diputació per a l’exercici 2009, sense
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perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com
a conseqüència del desenvolupament de les mateixes.

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

Direcció dels Serveis de Recursos Humans

7.- Dictamen de data 8 de juliol de 2009, que proposa aprovar l’actualització de la
plantilla i de la relació de llocs de treball de l’organisme autònom Institut del
Teatre amb efectes 1 de setembre de 2009.

El Ple de data 20 de novembre de 2008, va aprovar els pressupostos generals de la
Corporació per a l’any 2009 en els quals s'integren els respectius pressupostos dels
organismes públics que en depenen, de conformitat amb el règim d'atribucions previst
a l'article 44.2.apartat c) del vigent Reglament Orgànic de la Diputació. La relació de
llocs de treball i la plantilla són documents que formen part del pressupost.

Donat que amb posterioritat a la seva aprovació inicial, la plantilla i la relació s’ha
d’anar

adequant per tal d’ajustar-les a les necessitats de l’organització i donar

resposta als serveis que s’hi presten.

Atès en aquest sentit, el que disposa l’article 27, apartat 1, i l’article 32, del Decret
214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en possibilitar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de
treball amb posterioritat a l’aprovació dels pressupostos.

37

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vist que la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, ha aprovat,
entre d’altres, en sessió de data 7 de juliol de 2009, l’acord de proposar al ple de la
Diputació l’actualització de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut, en els
termes que literalment es transcriuen:

“Una de les tasques anuals de la Coordinació Acadèmica, i amb la conformitat de la
Direcció General de l’Institut del Teatre, és la de fixar les directrius generals per l’elaboració
dels plans d’ordenació acadèmica de les Escoles per tal de formular un pla d’ordenació
acadèmica general (POA), -que suposa les obligacions docents del professorat de l’Institut
del Teatre-, que sigui viable pel que fa als recursos humans, tècnics i materials de què
disposa.

A resultes d’aplicar els criteris que comporten la fixació d’aquestes directrius generals
bàsiques per a la contractació i selecció del personal docent i personal de suport a la
docència, es desprèn la necessitat de disminuir la dotació d’un efectiu del lloc “Personal
docent de caràcter general”, codi EE02, tipologia horària HEO adscrit a l’orgànic P08000A
Escoles Superiors, i incrementar en un efectiu la dotació del lloc de “Personal docent de
caràcter general” adscrit a l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic, orgànic P08000B,
codi EE02, tipologia horària HEO.

Actualment, les entitats públiques estan prenent consciència molt ràpidament de la
importància fonamental de les persones per al triomf de l’organització que gestionen, i avui
en dia és habitual sentir que l’èxit d’una bona gestió en l’organització és gràcies a les
polítiques de recursos humans.

Cada cop més, la gestió de les persones es converteix en un element estratègic de primera
magnitud i l’adaptació ràpida de les persones a les condicions de l’entorn és clau en els
processos de canvi. La direcció de recursos humans ha de ser el paladí en la batalla per
integrar les persones en l’organització.

En aquest sentit, l’Institut del Teatre ha d’adaptar-se a la transformació en la direcció
apropiada ja que és vital per a la supervivència i l’èxit de la seva gestió, és per això, que es
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fa palesa la necessitat de disposar d’un perfil professional que doni suport a l’Oficina de
Gestió i Administració en els temes relacionats a la prevenció de riscos, la negociació
col·lectiva, i d’altres temes de recursos humans, per la qual cosa, es proposa amortitzar el
lloc de “Tècnic Superior Imatge i Comunicació” actualment adscrit a la Direcció General –
P080000-, codi 20.TG02, tipologia horària OTO i crear el lloc de “Tècnic Superior en
Relacions Laborals” adscrit directament a l’Oficina de Gestió i Administració –P08A101- de
l’Institut del Teatre, codi 20.TG02, tipologia horària OMO.

En conseqüència d’aquesta modificació, es fa necessari l’aprovació d’una nova fitxa
descriptiva del lloc de “Tècnic Superior en Relacions Laborals” (57-MF).

I tot en relació, es proposa amortitzar una plaça de Comeses Especials Superiors Tècnics
(J1), de l’Escala d’Administració Especial, classes comeses especials, personal funcionari, i
crear una plaça de Tècnic Superior en Dret (CJ), de l’Escala d’Administració Especial,
subescala tècnica, classes tècnics superiors, personal funcionari.

Tanmateix, es considera necessari modificar l’adscripció orgànica del lloc “Tècnic Assessor”,
codi 28.TA00, adscrit actualment a la Direcció General, i adscriure’l a la Gerència, orgànic
P08A000.

D’altra banda, i vistes les incidències de plantilla sobrevingudes en aquest període i amb
l’objectiu de la seva adequació, cal amortitzar una plaça de Subaltern (BE) de l’Escala
d’Administració General, subescala Subaltern, personal funcionari i crear una plaça
d’Operari de Serveis (PA), de l’Escala d’Administració Especial, classe personal d’ofici,
personal funcionari.

Vist que aquestes modificacions no comporten una despesa econòmica per al pressupost
de l’Institut del Teatre.

La competència sobre l’aprovació de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de
Treball

i la modificació parcial de plantilla es fonamenten amb les bases jurídiques

següents:
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-

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

-

Article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot modificar
amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis, ampliar,
suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar l’exercici
següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa
interna.

-

Article 44.2.f) del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona publicat al BOP núm.
42 de 18.2.2003, que disposa que correspon al Ple de la Diputació de Barcelona
l’adopció dels acords d’aprovació que, en relació amb els organismes autònoms d’ella
depenents, facin referència a l’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de
treball.

-

Article 19 c) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, relatiu a la competència de la Gerència
d’elaborar, d’acord amb la Direcció General, les propostes de plantilla i de modificació de
relació de llocs de treball..

-

Article 12 k) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, que disposa que en aquests supòsits de
competència plenària correspon adoptar els acords de proposta a la Junta de Govern de
l’Organisme.

-

Acord de la Junta de Govern (aleshores Comissió de Govern) de la Diputació de
Barcelona, aprovat en data 22 de febrer de 2001, mitjançant el qual les propostes dels
Organismes Autònoms de la Diputació de Barcelona relatives als instruments de gestió i
assumptes en matèria de personal seran tramitades per mitjà de la Direcció dels Serveis
de Recursos Humans.
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-

L’apartat 6.1, lletra d.), de la Refosa 1/2009 (BOP núm. 308, de 24 de desembre) sobre
delegacions de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació diferents del Ple.

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

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

I. Modificar la plantilla de personal de l’Institut del Teatre , de conformitat amb el que s’indica a
la part expositiva d’aquest dictamen, i que queden resumides i reflectides a l’annex I, en el
sentit següent:
 Amortitzar 1 plaça de

Comeses Especials Superiors Tècnics (J1), de l’Escala

d’Administració Especial, classes comeses especials, personal funcionari.
 Crear 1 plaça Tècnic Superior en Dret (CJ), de l’Escala d’Administració Especial,
subescala tècnica, classes tècnics superiors, personal funcionari, grup A, subgrup A1.
 Amortitzar una plaça de Subaltern (BE) de l’Escala d’Administració General, subescala
Subaltern, personal funcionari.
 Crear una plaça d’Operari de Serveis (PA), de l’Escala d’Administració Especial, classe
personal d’ofici, personal funcionari.

II. Integrar en la Relació de llocs de Treball de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, de
conformitat amb el que s’indica a la part expositiva d’aquest dictamen, i que queden
reflectides a l’annex II , les següents modificacions:

 Disminuir la dotació en 1 efectiu del lloc de treball de “Personal Docent de caràcter
general”, adscrit a les Escoles Superiors, orgànic P08000A, codi 20.EE02, tipologia
horària HEO (Horari Especial Ordinari).
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 Incrementar la dotació en 1 efectiu del lloc de treball de “Personal Docent de caràcter
general”, adscrit a l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic, orgànic P08000B, codi
retributiu 20.EE02, tipologia horària HEO (Horari Especial Ordinari).
 Suprimir el lloc de “Tècnic Superior Imatge i Comunicació” adscrit actualment a la
Direcció General, orgànic P080000, codi retributiu 20.TG02, tipologia OTO (Ordinari
Tarda Ordinària).
 Crear el lloc de “Tècnic Superior en Relacions Laborals” i adscriure’l a l’Oficina de Gestió
i Administració de l’Insitut del Teatre, orgànic P08A1000, i assignar-li la tipologia horària
OMO (Ordinari Matí Ordinària), codi retributiu 20.TG02.
 Modificar l’adscripció del lloc de treball “Tècnic Assessor”, codi retributiu 28.TA00,
tipologia horària EC (Exclusiva), actualment adscrit a la Direcció General, orgànic
P080000, i adscriure’l a la Gerència de l’Institut del Teatre, orgànic P08A000.

Segon.- APROVAR la fitxa descriptiva del lloc de treball de “Tècnic Superior en Relacions
Laborals” (MF-57), codi retributiu 20.TG02 i que s’adjunta com annex III, en base al que s’ha
exposat a la part expositiva.

Tercer.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació per l’òrgan
competent de la Diputació de Barcelona i en cap cas, abans del dia 1 de setembre de
2009.

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

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

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

D’acord amb tot l’exposat, aquesta Presidència sotmet a la consideració del Ple
Corporatiu l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- APROVAR, de conformitat amb la proposta acordada per la Junta de Govern
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en data 7 de juliol de 2009, les
modificacions de la seva plantilla que es reflecteixen en l’annex I amb aquest
Dictamen.

Segon.- APROVAR, de conformitat amb la proposta acordada per la Junta de Govern
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en data 7 de juliol de 2009, l’actualització
de la relació de llocs de treball de l’Organisme en els termes i els efectes que s’hi
detallen en l’annex II al Dictamen.

I el Ple aprovà, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents
dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds,
d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i Unió i l’abstenció
dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 44 vots
a favor i 4 abstencions.
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Organisme de Gestió Tributària

8.- Dictamen de data 25 de juny de 2009, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.

Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, virtut del qual delega en la
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.

Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.

Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.
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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 l’Ametlla del

Vallès en data 20 de maig de 2009, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:

a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació dels
procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per
l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
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i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària,
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.

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

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

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

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

9.- Dictamen de data 25 de juny de 2009, que proposa l’acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balenyà, a favor
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de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.

El Ple de l’Ajuntament de Balenyà en data 28 de juliol de 2008 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.

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

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

ACORDS:

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balenyà, en data
28 de juliol de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
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- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 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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10.- Dictamen de data 25 de juny de 2009, que proposa l’acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del
Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès en data 26 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 Castellar del
Vallès, en data 26 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:

- Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquella
Corporació, en via de constrenyiment dels ingressos corresponents a les Entitats
Urbanístiques col·laboradores (Juntes de compensació i entitats urbanístiques de
conservació), un cop providenciats els constrenyiments per l’Ajuntament.


Recaptació dels deutes, en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



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



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

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

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

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

11.- Dictamen de data 25 de juny de 2009, que proposa l’acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal de l’Anoia, a
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favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.

El Ple del Consell Comarcal de l’Anoia en data 28 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 que en el susdit acord s’enumeren.

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.

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

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

ACORDS:

Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal de l’Anoia,
en data 28 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:
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- Altres ingressos de dret públic no tributaris: transport escolar no obligatori


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.

2.- Acceptar l’especificació dels acords municipals adoptats amb anterioritat relatius a
la Delegació en la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació es relacionen:

I – Contribucions especials


Notificació de les liquidacions practicades pel Consell Comarcal.



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 – Taxa per subministrament d’aigua


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

52

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

III – Taxa per la intervenció integral d’activitats


Notificació de les liquidacions practicades pel Consell Comarcal.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

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

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

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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12.- Dictamen de data 11 de juny de 2009, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Masquefa, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa en data 14 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.

En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.

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

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

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Masquefa, en data
14 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 – 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.

II – Contribucions especials


Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

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

Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Masquefa a favor de la Diputació
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:

I – Impost sobre béns immobles


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

II – Impost sobre activitats econòmiques.


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.



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



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

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

IV – Taxa de clavegueram


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
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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 – Taxa de recollida d’escombraries


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

VI – Taxa per l’entrada de vehicles


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.

58

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

VII – Taxa de cementiri


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.

VIII – Taxa d’inspecció de motors, calderes i anàlegs


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



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



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



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

IX - 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.

X – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
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Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

XI – Impost sobre increment del valor de 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.

XII – Taxes per:


Ocupació del subsòl, el sòl i la volada.



Ocupació terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.



Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires.



Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i industries del carrer i ambulants i de rodatge cinematogràfic.



Expedició de documents administratius.



Llicències urbanístiques i de primera ocupació.



Llicència d’obertura d’establiments.



Serveis per neteges especials.



Serveis generals.



Aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats per
prestar subministraments que no afectin a la generalitat del veïnat.
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Llicències i control de la publicitat dinàmica.



Prestacions de la policia local i circulacions especials.



Mercat municipal.



Instal·lació de quioscos en la via pública.



Serveis d’intervenció integral de l’administració en les activitats i instal·lacions.



Subministrament d’aigua potable.



Servei d’escola bressol.



Serveis d’ensenyament especials.



Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament via
pública.



Servei de centre de dia



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 – Preu públic serveis punt d’accés noves tecnologies


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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XIV – 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.

XV – Altres ingressos de Dret Públic no tributaris: Concessions administratives,
execucions subsidiàries, sancions diverses


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



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

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

13.- Dictamen de data 6 de juliol de 2009, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Mataró, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.

El Ple de l’Ajuntament de Mataró en data 2 de juliol de 2009 acordà la delegació a
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favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.

En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.

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

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

ACORDS:

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mataró, en data 2
de juliol 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 de cementiri


Emissió de documents cobratoris



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de .............

i la Diputació de

Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi.

Tercer.- 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.

Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Mataró a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
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i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:

I – Impost sobre béns immobles


Emissió de documents cobratoris



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



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



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


Emissió de documents cobratoris



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



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



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 – Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Emissió de documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

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


Emissió de documents cobratoris



Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



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 – Impost sobre instal·lacions, construccions i obres


Emissió de documents cobratoris



Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

VI – Contribucions especials


Emissió de documents cobratoris
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Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



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 de recollida d’escombraries domiciliaries. Taxa d’expedició de documents.
Taxa de llicències urbanístiques. Taxa de llicència d’obertura d’establiments. Taxa de
retirada de vehicles. Taxa d’entrada de vehicles-guals. Taxa d’ocupació del sòl, subsòl
i volada. Taxa d’ocupació via pública. Taxa de mercat municipal. Taxa d’aprofitaments
especials del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general. Taxa per l’obertura de clots o rases en terrenys
d’ús públic. Taxa per prestació de serveis de manteniment, senyalització de guals i
estacionaments reservats. Taxa per l’ús de l’escut de la ciutat, concessions de plaques
i d’altres distintius. Taxa per la prestació de serveis sanitaris.


Emissió de documents cobratoris



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



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

VIII - Taxa de cementiri


Emissió de documents cobratoris
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Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



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 – Preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials. Preu públic
per la utilització d’instal·lacions esportives municipals. Preu públic escola bressol. Preu
públic de les activitats del patronat municipal de cultura. Preu públic Institut Municipal
de Promoció Económica (IPEM). Preu públic pel manteniment de les franges de
protecció contra incendis.


Emissió de documents cobratoris



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



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



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 – Quotes d’urbanització


Emissió de documents cobratoris



Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

XI – Sancions diverses


Emissió de documents cobratoris



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

XII – Execucions subsidiàries


Emissió de documents cobratoris



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



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 – Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius


Emissió de documents cobratoris



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.
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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.

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


Emissió de documents cobratoris



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

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

14.- Dictamen de data 6 de juliol de 2009, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mataró, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.

Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
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Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de Mataró, virtut del qual delega en la Diputació de
Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades per accions o
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària.

Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.

Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.

Aquesta presidència, previ informe favorable de la Junta de Govern, sotmet a
l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents

ACORDS

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mataró, en data 2
de juliol de 2009, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb
l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
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a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació dels
procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per
l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària,
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
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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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Mataró que, com a conseqüència de
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.

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

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

15.- Dictamen de data 11 de juny de 2009, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.

Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, virtut del qual delega en
la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
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per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.

Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.

Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.

Aquesta presidència, previ informe favorable de la Junta de Govern, sotmet a
l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents

ACORDS

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló en data 8 de maig de 2009, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
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a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació dels
procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per
l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària,
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
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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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de la Palma de Cervelló que, com a conseqüència
de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.

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

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

16.- Dictamen de data 22 de juny de 2009, que proposa l’acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rubí 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 Rubí en data 28 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
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decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.

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

ACORDS:

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rubí, en data 28
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 – 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.



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 vehicles de tracció mecànica


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
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Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



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 – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana


Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



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



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



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.



Actuació d’informació i assistència als contribuents.



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

IV – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries domiciliàries. Taxa per
guals i entrada de vehicles a través de les voreres. Taxa per conservació i
manteniment del cementiri municipal (epígraf quart, article 6.1 Ordenança Fiscal).


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
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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.



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 - Taxa per la prestació dels serveis de l’escola d’art i disseny i dels tallers d’art. Taxa
mercat 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 rebuts, tant en període voluntari com executiu.



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 – Preu públic per taller de ioga per a dones. Preu públic per servei escola bressol.
Preu públic per servei d’escola de música. Preu públic per servei casal d’infants diaris.


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 rebuts, 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.

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.

17.- Dictamen de data 11 de juny de 2009, que proposa l’acceptació de la
modificació i la especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages, 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 Fruitós de Bages en data 13 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.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.

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

ACORDS:

Primer.- 1.- Acceptar la modificació de l’abast de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en data 13 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 – Contribucions especials


Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període voluntari i 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 acords.
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2.- Acceptar l’especificació de l’abast de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

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


Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



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



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com 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.

18.- Dictamen de data 22 de juny de 2009, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola 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.
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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 Sant Julià de
Cerdanyola, en data 11 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 - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.


Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



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



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.



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



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



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.



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



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.



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

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.

19.- Dictamen de data 22 de juny de 2009, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, 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 Corcó en data 28 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.

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

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

ACORDS:

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de
Corcó, en data 28 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 - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
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Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



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



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.



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



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



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.



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



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.



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

II – Altres ingressos: sancions, execucions subsidiàries i qualsevol altre ingrés de dret
públic.


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



Recaptació dels deutes, en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

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

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

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

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

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

20.- Dictamen de data 22 de juny de 2009, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Taradell, 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 Taradell en data 12 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.
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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 Taradell, en data
12 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:

- Taxa per la prestació de serveis de la deixalleria municipal


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



Recaptació del deute, en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



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



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

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

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

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

21.- Dictamen de data 22 de juny de 2009, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vic, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.

El Ple de l’Ajuntament de Vic en data 8 de juny de 2009 acordà la delegació a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.

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

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

ACORDS:

Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vic, en data 8
de juny de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

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


Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



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



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
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Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.



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



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.



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



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.



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

II – Impost sobre vehicles de tracció mecànica


2.-

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.

Acceptar clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de

Barcelona mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran
d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament:

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

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

93

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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

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

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat

22.- Dictamen de data 16 de juliol de 2009, que proposa incoar expedient de
traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, del tram
de la carretera BV-5105a, entre els p.k. 0,600 i 1,730.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió ordinària celebrada en
data 21 de maig de 2009, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant
ofici de data 25 de maig de 2009, presentat en el Registre d’entrada amb data 28 de
maig de 2009, en virtut del qual es demana la cessió a l’Ajuntament del tram de la
carretera BV-5105a, al seu pas per l’Avinguda Gaudí del nucli urbà de Santa Agnès de
Malanyanes, que l’Ajuntament situa entre els p.k. 0+730 i 1+700.

Atès que la petició de l’Ajuntament de la Roca del Vallès comporta el traspàs de
titularitat a l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, que actualment està
gestionada per la Diputació de Barcelona, a l’empara de l’article 5 bis, núm. 2 de la Llei
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, en el terme municipal de la Roca del Vallès.
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Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Diputació en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada
per l’Ajuntament de la Roca del Vallès en relació al traspàs a la titularitat municipal del
referit tram de carretera, en els termes següents:
(...)
“Aquest tram de carretera BV-5105a, coincident amb l’Avinguda Gaudi, és un tram singular que
està qualificat pràcticament tot ell com a tram urbà.

El tram s’inicia en el Pkm. 0+600 i finalitza en el 1+730, segons inventari i té una longitud
teòrica de 1.130 metres i una longitud real de 1.020 metres. Aquestes diferències venen
donades perquè en la zona urbana de Santa Agnès de Malanyanes, part del municipi de la
Roca del Vallés, es va realitzar una variant del nucli de població i la variant va absorbir part del
tram antic. La diferència amb la sol·licitud de l’Ajuntament, ve motivada per les particularitats
exposades del tram i les seves característiques i peculiaritats. En el plànol que presenta
l’Ajuntament està clar l’inici i el final del tram que sol·liciten, que és del pkm. 0+600 fins al
1+730.

Com s’ha dit, el tram és pràcticament urbà, té una variant i l’Ajuntament demana el traspàs
perquè vol realitzar unes obres d’ordenació d’aquest tram de carretera, que no es poden
legalitzar amb la Llei de Carreteres i el seu Reglament General.”
(...)

Vista la fitxa de dades geomètriques del tram de carretera objecte de cessió,
elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, que s’adjunta amb el seu
informe tècnic referit, i que ha estat formulada en els termes següents:
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DADES PER A LA CESSIÓ

A L'AJUNTAMENT DE:

La Roca del Vallès

CARRETERA:

BV-5105a

PK
TRAM A CEDIR

0+600 PK final:

inicial:

LONGITUD (m)

1.130

AMPLADA (m)

5,80

CLASSE DE FERM

Asfàltic

1+730

Tipus S-12

VORERA (m2)
1,75

VORAL (m.l.)
CUNETA (m.l.)

Terra

2,5

Revestida
AMPLADA EXPLANACIÓ
ESTAT DEL FERM
OBRES DE FÀBRICA

5,8 i 12
correcte
Pkm- 0+745 Canó
Pkm-1+296 Clavegueró. Llum 2 mts.
Pkm-1+560 Clavegueró. Llum 2 mts.
PKm-1+728 Canó

ALTRES DADES

La longitud real cedida és de 1.20 metres. La diferència és deguda a la realització de la
variant.

Als marges de la carretera, existeixen arbres de l'espècie plataner i noguera.
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OBSERVACIONS

Les voreres són competència municipal
En travessia urbana l'explanació és de 5,80. En els trams urbans la plataforma és de 12,00
metres.

Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària
de Catalunya.

Vist el que disposa l’article 5 bis, núm. 2

de la Llei catalana 7/1993, de 30 de

setembre, de carreteres, sobre les competències de la Diputació de Barcelona
respecte a la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial.
Atès que l’article 38.1 de la mateixa Llei 7/1993 disposa que “les carreteres de la
Generalitat o els trams concrets que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal,
es poden traspassar als ajuntaments respectius, a proposta d’aquests o per iniciativa
de l’Administració de la Generalitat, si hi ha acord entre les administracions cedent i
cessionària”, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat per
Decret 293/2003, de 18 de novembre, determina: “A aquests efectes tenen la condició
de xarxa viària municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà”.

Atès que l’article 173 del citat Reglament disposa el següent, pel que fa al procediment
de traspàs:

“1. L’expedient de traspàs s’ha de promoure a instància de l’ajuntament corresponent o
del departament competent en matèria de carreteres.
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2. L’expedient s’inicia a la direcció general competent i ha de ser resolt pel conseller o
consellera, a proposta del director o directora general, si hi ha acord entre les
administracions cedent i cessionària; en cas contrari, ha de ser resolt pel Govern de la
Generalitat.”

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

A C O R D S

Primer.- Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de la Roca del Vallès,
segons la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de data
21 de maig de 2009, del tram comprès entre el p.k. 0+600 i el p.k. 1+730 de la
carretera BV-5105a, actualment gestionada per la Diputació de Barcelona de
conformitat amb l’article 5 bis, núm. 2 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de
carreteres, amb les característiques tècniques que es determinen en la fitxa de dades
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del Dictamen present.

Segon.- Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició formulada
per l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a la Direcció General de Carreteres depenent
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva resolució, una vegada acomplerts els tràmits pertinents.
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Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de la Roca del Vallès els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.

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

ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA

23.- Dictamen de data 15 de juny de 2009, que proposa l’actualització del
Programa de funcionament i activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous
Usos del Temps.

Atès que la Diputació de Barcelona – a través de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania – en el
marc de les seves competències d’assistència i cooperació tècnica municipal impulsà
la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps, concebuda com un instrument
orientat a donar suport a la acció institucional en les polítiques sobre la gestió dels
nous usos del temps.

Vist que per Acord del Ple, de data 30 de juny de 2005, s’aprovà la creació de la
“Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps” i el seu Programa de
funcionament i activitats, amb la missió d’identificar, generar i difondre instruments
conceptuals, polítics i operatius que serveixin als governs locals per a millorar la gestió
dels usos del temps, i que afavoreixi l’articulació d’un model compartir d’una societat
socialment cohesionada .

Vist que el Programa de funcionament i activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels
Nous Usos del Temps conté les línies estratègiques, la forma i el desenvolupament de
la referida Xarxa, així com els requisits i la forma d’adhesió dels municipis i altres ens
locals de la província de Barcelona que desenvolupin o vulguin desenvolupar
polítiques i serveix sobre el coneixement dels nous usos del temps.
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Vist que, des de la seva aprovació, s’ha fet evident una intensificació i diversificació
dels usos del temps i l’espai públic que cal tenir present, així com que s’han detectat
determinades errades de transcripció del document original, escau aclarir, actualitzar i
modificar alguns aspectes del referit Programa de funcionament i activitats, que
responen a una mateixa essència i filosofia, sense suposar cap modificació substancial
del seu contingut.

Atès que en sessió plenària de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps
de data 4 de juny de 2009 s’acordà, per unanimitat, actualitzar el Programa de
funcionament i activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps.

Vist el que disposen els articles 32.3 i 33 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, sobre la creació d’òrgans complementaris per les diputacions
i competències del ple, respectivament, en relació amb l’article 132.1 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, atribuint al ple la creació d’òrgans
desconcentrats i descentralitzats, i atesa la necessitat de complir amb el principi
d’economia organitzativa esmentat a l’article 133 del mateix RD.

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

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania eleva al Ple, previ informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- APROVAR l’actualització del Programa de funcionament i activitats de la
Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps, el text del qual es transcriu a
continuació:

“Programa de funcionament i activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous
Usos del Temps

SUMARI
1.

Presentació

2.

Els nous usos del temps i la resposta pública

3.

Raons del treball en xarxa

4.

Finalitats

5.

Objectius de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps

6.

Organització de la Xarxa. Estructura i funcionament

7.

Secretaria tècnica i els serveis de la Xarxa

8.

Participants de la Xarxa

9.

Seguiment i avaluació

10. Procediment d’adhesió
1.

PRESENTACIÓ

En els darrers anys, en les ciutats i pobles s’ha evidenciat un canvi en l’ús del temps i de
l’espai públic, que s’ha traduït en una major intensificació i diversificació d’aquests usos.
Alguns d’aquests canvis estan associats a factors com la incorporació massiva de les dones
al mercat de treball o la introducció de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació, amb la conseqüent adopció de noves formes de relació social i de treball i
l’augment de l’esperança de vida, entre altres.
Actualment, l’ús i la gestió del temps ha entrat amb força a les agendes polítiques dels
governs locals, atès que és en els municipis on es posen de manifest les diferents
necessitats de la ciutadania.
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Unes necessitats que abarquen àmbits com l’urbanisme, les relacions laborals, entre altres.
Per tant, les polítiques del temps requereixen d’una actuació de caire transversal, que
coordini la intervenció de les diferents àrees de l’administració implicades.

Amb aquesta premissa de fons, l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona
vam posar en marxa la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps, mitjançant
Acord del Ple de data 30 de juny de 2005. La Xarxa és un espai de reflexió i debat entorn
les experiències i intervencions que duem a terme tant les administracions com els agents
socials en aquest àmbit.

I és que, des de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, entenem l’ús i la gestió del temps personal,
familiar i laboral com un dret de ciutadania, atès que totes les persones, independentment
de la seva condició, han de poder escollir, lliurement, com volen organitzar i viure el seu
temps.

Els temps esdevé, en les societats actuals, un bé escàs i amb tantes interpretacions i usos
com persones. Cal repensar les ciutats en clau de temps per tal de millorar la qualitat de
vida de la ciutadania i dels serveis públics que s’ofereixen.

Us animo, doncs, a adherir-vos a la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps,
per tal de treballar plegats en favor de polítiques públiques innovadores, adaptades a les
necessitats i als temps de la ciutadania.
Imma Moraleda
Presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania

2. ELS NOUS USOS DEL TEMPS I LA RESPOSTA PÚBLICA

L’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona impulsa la Xarxa de Ciutats i
Pobles pels Nous Usos del Temps, en el marc de les seves competències de suport
municipal i amb la ferma convicció de l’oportunitat del moment per a la reflexió comuna en
aquest àmbit de la política local.
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La Xarxa es concep com un instrument orientat a donar suport a l’acció institucional, en el
qual la gestió local mancomunada s’entén com una oportunitat per tal d’impulsar el
coneixement i les experiències en el camp de la gestió dels nous usos del temps.

Els eixos fonamentals sobre els quals han de pivotar les polítiques i actuacions en aquesta
matèria són:

1. Observació. Conèixer, investigar i analitzar per tal de cercar respostes acurades a la
realitat i a les demandes que plantegen els diferents agents socials.

2. Experimentar i impulsar experiències pilot innovadores. Potenciar actuacions
encaminades a trobar una major racionalitat de l’espai i del temps de les persones
que viuen i treballen al territori.

3. Concertació i col·laboració amb el conjunt d’agents implicats. Des del món local, cal
impulsar polítiques públiques adreçades a les persones, tot treballant en consens i
amb la participació dels diferents agents implicats en el territori.

4. Sensibilització. Generar debat i sensibilitzar la ciutadania en matèria de nous usos del
temps.

3. RAONS DEL TREBALL EN XARXA

La Diputació de Barcelona aposta pel treball en xarxa amb els municipis:
- Com a espai de col·laboració entre tots per sumar esforços, intercanviar experiències
i optimitzar recursos.
- Per millorar la qualitat de la democràcia local i junts tenir més força i capacitat d’acció
política social.
- Perquè millora i universalitza els serveis, corresponsabilitza i permet el tractament
global i l’homogeneïtzació en la prestació de serveis locals.
- Perquè possibilita el reequilibri territorial.
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S’entén, doncs, la interconnexió, l’esforç comú dels membres independents, l’organització
de la gestió conjunta dels àmbits que incorporen un mateix objectiu, com les principals
característiques i els valors en xarxa que promou i impulsa la Diputació de Barcelona.

La raó de l’actuació en xarxa es basa en la possibilitat de sumar esforços, en la mútua
necessitat, en l’oportunitat de crear i acordar models d’actuació, de compartir eines de
gestió, de racionalitzar i optimitzar la despesa i els recursos, i de disposar d’informació
coordinada.

En definitiva, ser capaços de trobar de manera conjunta les millors respostes a les
necessitats reals del territori i de treballar per un concepte compartit de ciutadania.

Des d’aquest punt de vista, la cooperació local mancomunada, la cooperació
interinstitucional i la cooperació amb els agents socials han de ser les eines i els eixos
bàsics d’actuació d’aquesta gestió en xarxa.

4. FINALITATS

L’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona crea l’any 2005 la Xarxa de
Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps, amb la voluntat de promoure un espai de
reflexió i debat entorn les polítiques locals del temps.

Vol ser el fòrum on alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores debateixin, principalment, les
polítiques locals de cara a una planificació estratègica i transversal sobre els nous usos del
temps.

La Xarxa té per missió identificar, generar i difondre instruments conceptuals, polítics i
operatius que serveixin als governs locals per a una millor gestió local de les polítiques del
temps.

Per complir amb aquesta comesa, la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps:
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- afavoreix l’intercanvi d’informació i coneixements entre els governs locals,
- difon i dóna a conèixer als ens locals adherits bones pràctiques en matèria de nous
usos del temps,
- construeix referents polítics i models conceptuals que ajuden a articular i
desenvolupar l’acció local de govern,
- capta, aporta i difon informació d’altres àmbits territorials, tant de caire nacional com
internacional,
- comparteix experiències en la gestió dels nous usos del temps i de l’espai que
reverteixen envers la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i dels serveis
públics que s’ofereixen.

5. OBJECTIUS DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES PELS NOUS USOS DEL TEMPS

La Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps basa la seva actuació en uns
principis de consens i de responsabilitat que tenen com a centre de l’acció política a la
persona i, concretament, l’àmbit específic de treball de gestió i ús del temps.

Un àmbit que s’emmarca en el desenvolupament de les polítiques de ciutadania, aquelles
que consideren la persona com a subjecte actiu i autònom, amb drets i deures, que
desenvolupa al llarg de la vida la seva ciutadania.

La Xarxa i els ens locals adherits treballen en base als objectius de/d’:
- Garantir que totes les persones tinguin garantits els mateixos drets i deures, així com
l’accés als serveis bàsics que facin possible la conciliació de la vida familiar, personal
i laboral.
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- Promoure la reflexió col·lectiva d’acord a un marc teòric d’actuació conjunta afavorint
l’intercanvi d’informació i la cooperació entre els ens locals adherits.
- Concretar un model propi i compartit d’intervenció en relació a la gestió dels nous
usos del temps, tant des de la vessant conceptual com des de l’operativa.
- Aportar, de forma documentada, les experiències dels plans o programes
desenvolupats en els respectius àmbits d’actuació.
- Vetllar per tal d’assegurar la formació continuada així com el suport als i a les
responsables dels serveis.
- Participar de forma activa en els òrgans de gestió que componen l’estructura de la
xarxa aportant informació i participant en els actes previstos.

6. ORGANITZACIÓ DE LA XARXA. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

La Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps sorgeix a través de la concertació
d’un conveni general que no donarà pas a cap personalitat jurídica pròpia i, per tant, no
comportarà la gènesi d’una estructura particular ni dels organismes que li són inherents

És l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona qui pren el paper d’impulsor i
dinamitzador per al correcte desenvolupament de la tasca de la Xarxa. En aquest sentit, es
compromet a proveir-la d’assistència tècnica i administrativa, i garanteix així un
funcionament òptim.

La Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps està formada pels següents òrgans
de gestió:

1. Plenari
2. Comissió Permanent (Comitè de Coordinació)
3. Grups de treball
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4. Secretaria tècnica

La distribució de tasques i les especificitats de cada òrgan són:

1. Plenari
És el principal òrgan de la Xarxa i està participat pel conjunt de representants polítics dels
ens locals membres.

El plenari està presidit per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania.

Els i les membres de la Xarxa es reuneixen per al tractament aprofundit d’algun tema
monogràfic d’especial rellevància per a la gestió local de les polítiques sobre els nous usos
del temps.

Competències i/o funcions:
- Definir els objectius i les línies generals d’actuació.
- Concretar el Pla de Treball.
- Establir la política informativa.
- Acordar els i les membres dels òrgans de representació.
- Representar institucionalment a la Xarxa.

El consell de la Xarxa emet un informe anual que ratifica l’òrgan competent de la Diputació
de Barcelona. Aquest informe inclou tant l’avaluació de l’actuació realitzada com la proposta
del pla anual de treball.

2. Comissió Permanent (Comitè de Coordinació)
Assumeix les funcions directives i de coordinació de la Xarxa. Està presidida per la persona
que presideixi l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i en formen part
representants dels ens locals adherits. Per a la tria dels i de les membres es tenen en
compte factors de representació territorial, grandària poblacional, incidència social de les
activitats d’oci, així com altres característiques significatives municipals.
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Competències i/o funcions:
- Concretar i proposar el pla de treball anual.
- Coordinar les actuacions de la xarxa.
- Seguir i avaluar el funcionament de la xarxa.
- Actuar com a interlocutor davant d’altres.

3. Grups de treball
Els grups de treball es creen per tal de facilitar el desenvolupament de les activitats, la
difusió i l’intercanvi de coneixements segons les necessitats o les demandes explícites.

Els grups de treball estan assistits per persones especialistes en la temàtica a
desenvolupar.

Competències i/o funcions:
- Elaborar els projectes o treballs que acorda la Comissió Permanent;
- Proposar i plantejar les necessitats tècniques i de recursos;
- Fer propostes concretes de projectes o línies d’actuació.

4. Secretaria tècnica
És responsabilitat de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, què és qui
pren el paper d’impulsora i, alhora, l’encarregada de gestionar i dinamitzar les diferents
activitats.

Competències i/o funcions:
- Organitzar els circuits d’informació i de coordinació de l’actuació de la Xarxa.
- Gestionar la tramitació administrativa.
- Preparar, elaborar i fer el seguiment de la documentació que es genera.
- Totes aquelles tasques i/o funcions derivades de la Secretaria de la Xarxa.

Responsabilitat
La Xarxa no té personalitat jurídica pròpia i, per tant, no genera cap organisme diferenciat.
La responsabilitat que es pugui derivar enfront de tercers com a conseqüència de les
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actuacions derivades del desplegament de la Xarxa correspon a l’ens executor material i
directe de les actuacions.

7. SECRETARIA TÈCNICA I ELS SERVEIS DE LA XARXA

L’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, per mitjà de la Secretaria
tècnica, posa a disposició dels i de les membres de la Xarxa, d’acord a les funcions
enunciades en l’apartat finalitats, la següent relació d’activitats:
- La producció d’informes que reflecteixin el seguiment, contrastat amb les experiències
locals, sobre el desenvolupament del marc legal, pel que fa a l’exercici de drets i
obligacions.
- La construcció d’un sistema d’informació que permeti agrupar les dades locals que
puguin ajudar a establir un seguiment entorn les actuacions en matèria de nous usos
del temps.
- L’organització de jornades i seminaris especialitzats per tal de garantir l’intercanvi i la
difusió d’experiències que ajudin a definir i a elaborar estratègies en matèria de Nous
Usos del Temps a diferents àmbits territorials.
- L’assessorament i el suport tècnic als ens locals.
- La participació en seminaris locals, nacionals i internacionals, així com la difusió dels
continguts a la resta de membres de la Xarxa.
- La creació de grups de treball per tractar qüestions específiques en matèria de nous
usos del temps.
- L’elaboració de programes de suport a l’estudi d’alternatives a l’oci nocturn.

8. PARTICIPANTS

L’àmbit territorial de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps es el de la
província de Barcelona.
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La Xarxa aspira a comptar, entre els seus membres, a tots els municipis i altres ens locals
que desenvolupen o volen desenvolupar polítiques, actuacions i serveis en matèria de Nous
Usos del Temps.

Poden participar en les activitats de caràcter obert (jornades, congressos, etc.) en qualitat
d’entitats convidades aquells municipis que, tot i no pertànyer a la província de Barcelona,
s’han caracteritzat per la dedicació a aquest tema.

Els i les participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos als
quals obligui el protocol del model d’adhesió de la Xarxa.

Els ajuntaments i altres ens locals adherits a la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos
del Temps es comprometen a aportar, de manera documentada, les experiències dels plans
o programes que porten a terme, així com a participar en els diversos espais de reflexió i
debat promoguts per la Xarxa.

9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ

La xarxa concretarà els mecanismes i els indicadors necessaris per fer un seguiment de les
actuacions i dels compromisos presos per la Xarxa.

Serà la mateixa xarxa l’encarregada de generar els mecanismes i de fer les propostes en
aquest aspecte alhora què elaborarà, anualment, un informe de l’estat i l’avaluació del
conjunt de l’actuació.

10. PROCEDIMENT D’ADHESIÓ

Per tal de formalitzar l’adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps, el
protocol que se segueix és:
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La Diputació de Barcelona proposa als ens locals de la província –de manera individual i
d’ofici- si volen formar part de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps, amb
les concrecions i dates de termini del procediment d’adhesió.

L’òrgan competent de l’ens locals interessat en participar i formar part de la Xarxa ha de
signar un acord exprés amb l’acceptació del protocol i les finalitats de la xarxa.

L’adhesió és efectiva per part de la Diputació, un cop superat el protocol establert. Només hi
pot haver oposició si l’acte d’adhesió és incompatible amb els objectius i les finalitats de la
Xarxa o les contravé.

La Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps es podrà dotar d’un logotip amb
marca pròpia que s’haurà d’incloure en la documentació que es generi, com també en
aquells documents oficials que els municipis membres decideixin.”

Segon.- NOTIFICAR el present Acord als ens locals adherits a la Xarxa de Ciutats i
Pobles pels Nous Usos del Temps.

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

A continuació, la Presidència, anuncià que per part de la Junta de Portaveus, s’han
presentat dues Mocions, una que proposa sol·licitar el Premi Nobel de la Pau 2010
per a la Fundació Vicenç Ferrer i una altre que proposa deixar sense efecte l’acord
del Ple de la Diputació de Barcelona d’1 de juliol de 1966, que va declarar fill
predilecte de la província de Barcelona al Sr. Francisco Franco Bahamonde.

Tot seguit es dona lectura a la primera Moció que és del tenor literal següent:

“El passat dia 19 de juny va morir en Anantapur el Sr. Vicenç Ferrer, català
nascut a Barcelona i mundialment reconegut per la important tasca solidària que
va portar a terme durant molts anys a l’Índia. Precisament, per la seva feina
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desinteressada i solidària que ha vingut realitzant de manera incansable des de
1952, va aconseguir la supervivència i el desenvolupament de les persones més
necessitades i vulnerables de l’Índia.

La figura i tasca de Vicenç Ferrer ha tingut una projecció tant gran dins i fóra del
seu país adoptiu i prova d’això és que ha estat distingit per molts reconeixements
en vida, entre els quals destaquen, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya; la Medalla d’Or de la ciutat de l’Ajuntament de Barcelona; el Premi
“Catalán de l’any”; el Premi “Príncep d’Astúries de la Concòrdia”; membre de la
Comissió d’Eradicació de la pobresa del Govern de d’Andhra Pradesh; el títol de
doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de València i personatge
destacat de la Història del segle XX per part de la UNESCO.

El Parlament de Catalunya, en sessió de l’1 de juliol de 2009, va realitzar una
declaració institucional de reconeixement de la figura del cooperant Sr. Vicenç
Ferrer i de la seva tasca solidària amb els més desfavorits en l’Índia.
La Diputació de Barcelona vol reconèixer expressament la tasca que Vicenç
Ferrer va portar a terme durant tota la seva vida i que després de la seva mort, la
Fundació Vicenç Ferrer continuï el llegat de la seva obra, garantint, d’aquesta
manera, el futur i la continuïtat de la seva labor solidària i desinteressada.
Per tot l’expressat anteriorment, la Diputació de Barcelona considera que la labor
realitzada per el cooperant Vicenç Ferrer i , en especial, la Fundació que porta el
seu nom és mereixedora del Premi Nobel de la Pau, corresponent a l’any 2010.

I en tal sentit, la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona proposa al Ple
l’adopció dels següents

ACORDS:
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1. EXPRESSAR el seu condol a la família i a les persones més properes del Sr.
Vicenç Ferrer per tan irreparable pèrdua.
2. SOL.LICITAR que es concedeixi el Premi Nobel de la Pau, per a 2010, a la
Fundació Vicenç Ferrer, per la tasca realitzada durant dècades en favor dels més
desvalguts de l’Índia.
3. DEMANAR als ajuntaments, institucions públiques i privades i als ciutadans i
ciutadanes de Catalunya, que sol.licitin i proposin que el proper Premi Nobel de
la Pau, corresponent al 2010, s’atorgui a la Fundació Vicenç Ferrer.
4. NOTIFICAR aquest acord als municipis de la província de Barcelona i a la
Fundació Vicenç Ferrer als efectes oportuns.”

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

La segona Moció és del tenor literal següent:

“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada l’1 de juliol de 1966, va
acordar nomenar fill predilecte de la província de Barcelona al Cap d’Estat, al Sr.
Francisco Franco Bahamonde.

Atès que en una societat social, democràtica i de dret com l’actual és
incompatible amb el fet que les administracions públiques puguin mantenir cap
mena de títol honorífic en favor de qui va ser un dictador que va reprimir la
voluntat democràtica dels ciutadans i ciutadanes i va eliminar les llibertats
col·lectives i més concretament les del poble català.
Vist que l’art 54 de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix que la Generalitat i els altres
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poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria
històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la
lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Amb aquesta finalitat, han
d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la
rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència
de

la

defensa

de

la

democràcia

i

l’autogovern

de

Catalunya.

Pel

desenvolupament parcial d’aquest article, el Parlament de Catalunya va aprovar
la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del memorial democràtic.
Vist que l’art. 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor de qui va patir
persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, expressament regula
que les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències,
prendran les mesures oportunes per a la retirada dels escuts, insígnies, plaques i
altres objectes o mencions commemoratives de l’exaltació, personal o col·lectiva
de la revolta militar, de la guerra civil i de la repressió de la dictadura.
Per això, la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Que es deixi sense efecte l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona,
d’1 de juliol de 1966, pel qual es va acordar declarar fill predilecte de la província
de Barcelona al Sr. Francisco Franco Bahamonde, amb efectes del dia d’adopció
de l’acord.

SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Presidència de la Diputació, als
portaveus dels grups polítics, al Parlament de Catalunya, a la Federació de
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Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, als efectes del
seu coneixement.”

Finalitzada la lectura de la Moció, la Presidència cedí l’ús de la paraula al President
del Grup Popular de la Corporació, Sr. García Albiol, per manifestar que moltes
vegades, l’art de la política està basat en el que són les prioritats i el que és oportú en
cada moment i, sota aquesta premissa, en uns moments com l’actual, des del Grup del
Partit Popular creiem que, quan els ajuntaments estan passant seriosos problemes per
donar resposta a les demandes socials que ens fan els nostres conveïns,
especialment en uns moments on hi ha una part molt important de veïns de les nostres
ciutats i dels nostres pobles que no poden arribar a final de mes, en uns moments a on
moltíssims ajuntaments, a dia d’avui, ja han esgotat la partida destinada als serveis
socials; doncs en uns moments com aquests, que la Diputació de Barcelona dediqui el
seu temps a retirar condecoracions i a retirar honors a una persona que fa trenta anys
que es va morir, a nosaltres amb tot el respecte ens sembla que en aquests moments,
aquesta no és la prioritat o no ha de ser la prioritat de la Diputació de Barcelona. Per
aquest motiu, i sense entrar en el fons de la qüestió (que en alguns aspectes jo estic
segur que podríem coincidir), els hi anuncio que, des del Grup del Partit Popular ens
abstindrem, però que quedi clar: la nostra abstenció està basada en un criteri
d’oportunitat i en un criteri de prioritat. Per tant, com que entenem que ni és prioritari ni
és oportú en aquests moments (per les circumstàncies que he explicat), el Grup del
Partit Popular ens abstindrem.

I el Ple aprovà, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents
dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds,
d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i Unió i l’abstenció
dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 44 vots
a favor i 4 abstencions, la present Moció.
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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 6110 fins al 7286. Al propi temps es dona
compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries
dels dies 25 de juny i 9 de juliol de 2009.

I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 12 hores i 20 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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