
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2009 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 29 d’octubre 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 segon, Màrius 

García Andrade, del vice-president quart, Carles Martí Jufresa, el vice-president 

cinquè, Lluís Recoder Miralles. i de les diputades i diputats que s’esmenten a 

continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan Amat Solé, Xavier Amor Martin, Montserrat 

Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya, Manuel Bustos 

Garrido, Jesús María Canga Castaño, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, 

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

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

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

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

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

Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas, Jordi Moltó Biarnés, 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 el vice-president primer, Bartomeu Muñoz Calvet i el 

diputat Josep Monràs Galindo. 

 

Oberta la Sessió i abans de l’aprovació de l’acta de la última sessió i de l’estudi dels 

temes que integren l’ordre del dia, la Presidència va fer us de la paraula per manifestar 

el següent: 

 

Crec que tots entenem que la Diputació de Barcelona no s’ha sentit mai aliena a res 

del que s’esdevé en els municipis d’aquesta província, però els fets que han ocorregut 

en aquests darrers dies ens han commocionat d’una manera especial i profunda. 

Precisament per això, pensem, penso, que és el moment de recordar i reivindicar, amb 

més intensitat que mai, la feina que fan la immensa majoria dels polítics locals al 

servei de les seves poblacions, dels seus pobles, de les seves ciutats. Ara és hora de 

tenir present l’exemple de tants i tants alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores que 

treuen, a la família, a la seva activitat professional i al seu propi descans moltes hores 

cada dia per dedicar-les al seu municipi. És gràcies a la seva dedicació i a la de tants 

altres que els han fet i els fan costat, que els nostres pobles i ciutats han progressat, 

han millorat tan notablement en els trenta darrers anys. És el seu exemple el que ens 

indica i marca el camí i ens permet seguir pensant en la política com el que és: una 

activitat noble, digna i imprescindible en democràcia. I és per respecte a tots els 

regidors i regidores que segueixen desenvolupant les seves funcions cada dia, amb la 

mateixa il·lusió i amb la mateixa vocació de servei que sempre han tingut, que no 

podem ni volem ser tolerants amb els que equivoquessin el seu camí. Per tant, aquest 

president manifesta que, d’acord amb el principi de presumpció d’innocència 

fonamental, que ens correspon mantenir a tots com ciutadans i ciutadanes, respectant 

l’acció judicial en curs i en funció dels resultats d’aquesta investigació judicial, si 

afectés a membres de la Corporació, aquesta Presidència, en el marc de les seves 

competències, adoptarà les mesures oportunes. 
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A continuació i 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, s’aprovà 

l’acta de la sessió plenària del dia 1 d’octubre i 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 1 

d’octubre de 2009. 
 

2.- Dictamen que proposa designar dos representants de la Diputació de Barcelona en 

l’Assemblea General de la Caixa de Catalunya. 

 

3.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució del 

Pressupost de la Corporació i els seus organismes autònoms, a 30 de setembre de 

2009. 

 

4.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de les ordenances, taxes i preus 

públics que regiran per a l’exercici de 2010 i següents. 

 

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

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

 
6.- 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 novembre de 

2009. 

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

l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
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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.  

 

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

l’Ajuntament de Gelida, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 

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

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

 

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

l’Ajuntament del Papiol, 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 l’especificació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament de  Sant Celoni, a favor de la Diputació de Barcelona de les 

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

 

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

l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 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 Vallcebre, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 

gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

13.- Donar compte al Ple, per el seu coneixement, del Decret dictat en data 6 d’octubre 

de 2009 per l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, pel qual es declara 

l’emergència de les actuacions necessàries per a la reconstrucció d’un mur de 

sosteniment de la carretera BV-1462, p.k. 9,590, marge esquerre, al t.m. de Sant 

Cugat del Vallès. 
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14.- Dictamen pel qual la Diputació de Barcelona, a través dels serveis de l’Àrea 

d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, accepta la delegació de funcions i 

competències atorgades pel Consorci del Patrimoni de Sitges en relació a les obres 

del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 

Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, segons 

acord de l’esmentat Consell General adoptat en sessió celebrada en data 5 d’octubre 

de 2009. 

 

15.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del projecte reformat corresponent a les 

obres d’”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, amb un líquid 

addicional d’un milió dos-cents vuitanta mil sis-cents trenta-un euros amb seixanta-vuit 

cèntims (1.280.631,68) €  IVA inclòs. 
 

16.- Dictamen que proposa aprovar la creació del Consell Assessor de l’equipament 

cultural de la Masia Mariona. 
 

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 
 

1.- Aprovació de l’Esborrany de l’Acta de la Sessió plenària ordinària de data 1 
d’octubre de 2009 
 

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

del dia 1 d’octubre de 2009, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 

assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat 
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1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 1 
d’octubre de 2009. 
 

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

del dia 1 d’octubre 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.- Dictamen de data 29 d’octubre de 2009 que proposa designar dos 
representants de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General de la Caixa 
de Catalunya. 
 
“La Diputació de Barcelona en tant que Corporació Fundadora de l’entitat Caixa de 

Catalunya està representada en els seus òrgans de Govern, resultant que a l’actualitat 

es troben vacants dues de les 55 vocalies que li corresponen en l’Assemblea General, 

motiu pel qual es fa necessari procedir a fer la designació corresponent dels dos nous 

Consellers. 

 

Per poder ser membre de l’Assemblea General, cal que els designats no estiguin 

afectats per qualsevol de les causes d’incompatibilitat previstes a la Llei de Caixes 

d’Estalvi de Catalunya (art. 19 del Text refós aprovat pel DL 1/2008, d’11 de març), al 

Decret que regula la composició i funcionament dels òrgans de govern de les caixes 

d’estalvi de Catalunya (art. 51 Decret 164/2008 de 26 d’agost); i als propis Estatuts de 

l’entitat (art. 26 dels Estatuts de la Caixa de Catalunya). 

 

 6



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

Igualment, caldrà que els representants compleixin tots els requisits previstos tant a 

l’art. 18 del text refós de la llei de Caixes d’estalvi catalanes, com a l’art. 11 del Decret 

164/2008, i a l’art. 25 dels Estatuts de l’entitat. 

 

D’acord amb les previsions de l’art. 8 del Decret 164/2008, en relació amb el 20 de la 

Llei de Caixes d’estalvi catalanes, i el previst a l’art. 24 dels Estatuts de l’entitat Caixa 

de Catalunya, la designació dels representants de les Corporacions locals correspon al 

seu Ple. 

 

Per tot l’exposat, aquesta Presidència, previ informe de la Junta de Govern, proposa al 

Ple l’adopció dels següents 

 

A C O R D S 

 
Primer.- Designar representant d’aquesta Corporació en l’Assemblea General de 

l’entitat CAIXA DE CATALUNYA, en qualitat de Conseller, a Il·lm. Sr.  Joan Canongia 
Gerona d’acord amb la previsió de l’art. 24.1.2 dels estatuts de l’entitat, i declarar que: 

 
1) El Sr.  Canongia  reuneix tots i cadascun dels requisits previstos a l’art. 18 del text 

refós de la llei de Caixes d’estalvi catalanes, a l’art. 11 del Decret 164/2008, i a 

l’art. 25 dels Estatuts de l’entitat. 

 

2) El Sr. Canongia  ha formulat declaració de no estar afectat per cap de les causes 

d’incompatibilitat previstes a la Llei de Caixes d’Estalvi de Catalunya (art. 19 del 

Text refós aprovat pel DL 1/2008, d’11 de març), al Decret que regula la 

composició i funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvi de 

Catalunya (art. 51 Decret 164/2008 de 26 d’agost); i als propis Estatuts de l’entitat 

(art. 26 dels Estatuts de la Caixa de Catalunya). 
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Segon.- Designar representant d’aquesta Corporació en l’Assemblea General de 

l’entitat CAIXA DE CATALUNYA, en qualitat de Conseller, al Sr. Víctor Alabart 
Garre, d’acord amb la previsió de l’art. 24.1.2 dels estatuts de l’entitat, i declarar que: 

 
1) El Sr.  Alabart  reuneix tots i cadascun dels requisits previstos a l’art. 18 del text 

refós de la llei de Caixes d’estalvi catalanes, a l’art. 11 del Decret 164/2008, i a 

l’art. 25 dels Estatuts de l’entitat. 

2) El Sr. Alabart ha formulat declaració de no estar afectat per cap de les causes 

d’incompatibilitat previstes  a la Llei de Caixes d’Estalvi de Catalunya (art. 19 del 

Text refós aprovat pel DL 1/2008, d’11 de març), al Decret que regula la 

composició i funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvi de 

Catalunya (art. 51 Decret 164/2008 de 26 d’agost); i als propis Estatuts de l’entitat 

(art. 26 dels Estatuts de la Caixa de Catalunya). 

 

Tercer.- Notificar el present acord a la Caixa de Catalunya i als membres designats, 

per al seu coneixement i efectes oportuns.” 

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

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Intervenció General 
 
3.- Dictamen de data 14 d’octubre de 2009 que proposa donar compte de 
l’informe de l’estat d’execució del Pressupost de la Corporació i els seus 
organismes autònoms, a 30 de setembre 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 
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refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’estat 

d’execució del seu pressupost i dels organismes autònoms, així com el moviment de la 

tresoreria, per a operacions extrapressupostàries i de la seva situació. 

 

A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els 

estats d’execució pressupostaris de la Corporació i dels seus organismes autònoms a 

30 de setembre  de 2009, d’acord amb l’extracció realitzada en data 14 d’octubre 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 setembre  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  

 

A C O R D 

 

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 setembre de 2009, segons els estats que s’acompanyen com a annex 

al present dictamen.” 

 

I el Ple en restà assabentat. 

 
4.- Dictamen de data 14 d’octubre de 2009 que proposa aprovar la modificació de 
les ordenances, taxes i preus públics que regiran per a l’exercici de 2010 i 
següents. 
 
Aquest dictamen fou retirat 

 
Servei de Programació 
 

5.- Dictàmens de dates 16 d’octubre (5.1) i 7 d’octubre (5.2) 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. 21/2009 
 
“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, 
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amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents grups de funció, excepte 

quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal. 

 

Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 

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

crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 

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

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

pressupost. 
 

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 
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ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 21/2009 del pressupost de la Diputació de 

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

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

sis-cents trenta-cinc euros amb setanta-set cèntims (6.343.635,77 EUR), amb el detall 

que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els 

efectes. 
 

Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació 

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

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

d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 

decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 

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  
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els 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. 

 
5.2.- Modificació 3/2009 del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2009 
 

“Vista la proposta de l’Organisme de Gestió Tributària, 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. 

 

Vista la Circular 16/08 de modificacions de pressupost. 

 

Vist el punt 4.4.2 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 
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Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2008, i publicada al BOPB 

número 308, de 24 de desembre de 2008.  

 

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

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

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

 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2009 del Pressupost de 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2009, per 

un import total de dos milions cent quaranta-tres mil euros (2.143.000,00 EUR), que es 

tramita mitjançant suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria de 

l’exercici 2008, amb el detall següent:  

 

Suplements de crèdit 

Partida de despeses  

Concepte Descripció Modificació proposada 

EUR 

611/21200 Reparacions i manteniment d’edificis 400.000,00

611/22300 Transports 90.000,00

611/22603 Despeses jurídiques 220.000,00

611/22701 Seguretat 30.000,00

611/22702 Valoracions i peritatges 65.000,00

 Total cap. 2 805.000,00

611/62200 Edificis i construccions 104.000,00

611/62500 Mobiliari 160.000,00

611/62600 Equips per a processos d’informació 652.000,00

611/64000 Adquisició software 178.000,00
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611/64001 Desenvolupament d’aplicacions 244.000,00

 Total cap. 6 1.338.000,00

 Total 2.143.000,00

 

Finançament (Ingressos) 

 

Concepte Descripció Modificació proposada 

EUR 

87001 Aplicació de romanent de tresoreria per 

finançar suplements de crèdit  2.143.000,00

 Total 2.143.000,00

 

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

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

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

cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord. 

 

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

de les modificacions pressupostàries. 

 

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. 
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Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
6.- Dictamen de data 2 d’octubre 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 novembre 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. 

 

Vist que la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, ha aprovat, 

entre d’altres, en sessió de data 15 de setembre 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:  
 

“ 

Vist que, a resultes de la jubilació d’una empleada de l’Institut del Teatre, que ocupa un 

lloc de Tècnic nivell 1, en categoria de Tècnic Superior d’Administració General (a 
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extingir), i a la vista de la discordància entre el lloc i la categoria, s’ha considerat 

necessari reorganitzar les funcions i la càrrega de treball de l’equip de persones que 

formen part de la Unitat de Gestió retributiva i contractació de l’Institut del Teatre. 

 

Vist que analitzada i feta la valoració del lloc que es pretén cobrir i d’acord amb les 

necessitats del servei, es determina que els requisits específics, les característiques, la 

descripció, les atribucions, i les exigències de titulació i formació requerides al lloc de 

referència correspon a un lloc d’Auxiliar de Suport a la gestió. 

 

En aquest sentit, es fa palesa la necessitat d’amortitzar un lloc de Tècnic nivell 1, codi 

17.TG01,  tipologia horària OMO, adscrit a la Unitat de Gestió retributiva i contractació, 

orgànic P08A101-2 de l’Institut del Teatre, i per tant, incrementar en un efectiu, el lloc 

d’Auxiliar de Suport a la Gestió, codi 12.AG01, tipologia horària OMO, adscrit a la Unitat 

de Gestió retributiva i contractació, orgànic P08A101-2. 

 

En conseqüència és procedent amortitzar una plaça de Técnic Superior d’Administració 

General (BA), Grup A, subgrup A1, de l’Escala d’Administració General, sots escala 

tècnica, personal funcionari i crear-ne una d’Auxiliar d’Administració General (BD), grup 

C, subgrup C2, Escala d’Administració General, sots escala auxiliar, personal funcionari. 

 

D’altra banda, i vistes les incidències de plantilla sobrevingudes en aquest període i amb 

l’objectiu de la seva adequació, cal amortitzar una plaça d’Auxiliar d’Oficina (HS) de 

l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, personal funcionari i crear 

una plaça d’Auxiliar Administratiu (BD) de l’Escala d’Administració General, sots escala 

auxiliar, personal funcionari, grup C, subgrup C2. 

 

Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 

2009, va acordar l’aprovació de l’actualització de la plantilla i de la relació de llocs de 

treball amb efectes 1 de setembre de 2009 d’acord amb la proposta elevada per la Junta 

de Govern de l’Institut del Teatre de data 7 de juliol de 2009. 
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Vista de nou les necessitat de modificar la plantilla de personal i la relació de llocs de 

treball en la forma prevista a l’apartat primer de la part dispositiva del present dictamen. 

 

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: 

 

- 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.. 
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- 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 Comissió de Govern (actualment Junta 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. 

 

- 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  FAVORABLEMENT 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 “Tècnic Superior d’Administració General” (BA), grup A, subgrup 

A1, de l’Escala d’Administració General, sots escala tècnica, personal funcionari. 

 

 Crear 1 plaça “d’Auxiliar d’Administració General” (BD), grup C, subgrup C2, Escala 

d’Administració General, sots escala auxiliar, personal funcionari. 
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 Amortitzar una plaça “d’Auxiliar d’Oficina” (HS) de l’Escala d’Administració Especial, 

subescala serveis especials, personal funcionari. 

 

 Crear 1 plaça “d’Auxiliar d’Administració General” (BD), grup C, subgrup C2, Escala 

d’Administració General, sots escala auxiliar, 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: 

 

 Amortitzar el lloc de “Tècnic nivell 1”, codi 17.TG01,  tipologia horària OMO (Ordinari 

Matí Ordinària), adscrit a la Unitat de Gestió retributiva i contractació, orgànic P08A101-2 

de l’Institut del Teatre. 

 Incrementar la dotació en 1 efectiu del lloc de treball  “d’Auxiliar de Suport a la Gestió”, 

codi 12. AG01, tipologia horària OMO (Ordinari Matí Ordinària), adscrit a la Unitat de 

Gestió retributiva i contractació, orgànic P08A101-2. 

 

Segon.- 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 novembre de 
2009.  
 
Tercer.- FACULTAR  a la Presidència Delegada de l’Institut del Teatre per realitzar els 

actes administratius necessaris per a la implantació d’aquesta modificació. 

 

Quart.- 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 
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públics, quant a la competència per a l'aprovació de les respectives plantilles de 

personal. 

 

Atès que la llavors Comissió de Govern de la Diputació en sessió de 22 de febrer de 

2001, va aprovar un dictamen sobre 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 15 de setembre 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 15 de setembre 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 
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dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 44 vots 

a favor i 4 abstencions. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
7.- Dictamen de data 23 de setembre de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació.  
 
“El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en data 15 de juliol 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. 
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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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 

sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de 

Llobregat, en data 15 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: 

 

I – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal 

en activitats i instal·lacions. Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per l’ocupació de 

terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 

puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Taxa per la realització 

d’activitats jurídico-administratives de competència local. Taxa per les entrades de 

vehicles a través de les voreres i reserves de via públic per a aparcament, càrrega i 

descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Taxa per la instal·lació de quioscos a 

la via pública. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb 

finalitat lucrativa. Taxa per la utilització de plaques i altres distintius. Taxa per parades, 

barraques, casetes de venda, espectacle o atraccions, situats en terrenys d’ús públics i 

indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. Taxa per actuacions 

singulars de la Policia Local. Taxa per ocupacions del subsòl, sol i volada de la via 

pública. 

 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. 
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 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 Resolució dels recursos que s’interposin per a l’efectivitat dels anteriors. 

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

 

II – Execucions subsidiàries 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 Resolució dels recursos que s’interposin per a l’efectivitat dels anteriors. 

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

 

III – Altres ingressos i costes judicials derivades de procediments contenciós 

administratius 

 La recaptació voluntària i executiva dels preus públic i altres ingressos de dret 

públic en aquells casos que sigui possible d’acord amb l’organització muncipal. 

 

IV – Altres sancions 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 

V – Altres ingressos de dret públic no tributaris. Preus públics per la prestació de 

serveis de guarda d’infants; pels serveis Higienicosanitaris; pel servei d’estada 

d’animals en dependències municipals; per la utilització de instal·lacions municipals; 

per publicacions; activitats culturals: pel servei tècnic de so i il·luminació; pel servei 
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d’informació cartogràfica; pel servei de teleassistència; objectes culturals; 

Firesplugues; pel servei d’assistència domiciliària; servei per casaments. 

 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 per a l’efectivitat dels anteriors. 

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

 

VI – Contribucions especials i quotes urbanístiques 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

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

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

 

VII – L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 

d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 

actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 

determinar els deute tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, 

respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat 

delegada a la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o 

de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 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 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. 
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 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

III – Impost sobre activitats econòmiques 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

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

 

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

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Notificació de liquidacions. 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

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

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

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

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

pràctica de les liquidacions tributàries que resultin. 

 Resolució d’expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 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 i recàrrec d’extemporaneïtat. 

 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

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

pràctica de les liquidacions tributàries que resultin. 

 Resolució d’expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

VI – Multes de trànsit 

 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. 

 Notificar les denúncies formulades pels agents municipals. 

 Notificar les sancions imposades per l’Alcalde, u òrgan municipal competent. 

 Expedir provisions de constrenyiment. 

 Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 

 Liquidar els interessos de demora. 
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 Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagaments. 

 Resolució d’expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anterior.” 

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

 
8.- Dictamen de data 23 de setembre de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gelida, 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 Gelida en data 21 de juliol 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. 
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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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 

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 Gelida, en data 

21 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: 

 

I – Execucions subsidiàries 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

II – Sancions administratives 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

III – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa 

 Recaptació dels deutes en període 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. 

 

2.- Acceptar la revocació de la recaptació de la Taxa per la instal·lació de quioscos en 

la via pública. 

 

3.- Acceptar la revocació de la recaptació en voluntària de la taxa per la llicència 

d’autotaxi i altres vehicles de lloguer, de la taxa per la prestació del servei municipal de 

la llar d’infants, de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i 

atraccions amb finalitat lucrativa i de la taxa per retirada de vehicles estacionats 

defectuosament o abusivament en la via pública. Acceptar l’abast de la delegació 

d’aquestes taxes següent: 

 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 

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

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

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

s’enumeren: 

 

I – Impost sobre béns immobles 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

II – Impost sobre activitats econòmiques 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 

 Revisió i comprovació de les declaracions i de les autoliquidacions presentades. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

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

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

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

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

 

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

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

 Concessió i denegació de beneficis fiscals 

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

 Resolució d’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 resultin. 

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

 

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

urbans. Taxa per prestació de serveis en el cementiri municipal, conducció de 

cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter social. Taxa per l’accés de vehicles des 

de la via pública a locals o recintes i reserves de via pública per a l’aparcament 

exclusiu, i zones de prohibició d’estacionament en el cantó contrari de la calçada 

davant els guals. 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

VI – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 

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

 Resolució d’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 resultin. 

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

 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

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

 

VII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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VIII – Contribucions especials 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

IX – Quotes d’urbanització (Ajuntament) 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

X – Quotes d’urbanització (Entitats Urbanístiques Col·laboradores) 

 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 – Taxa per llicències urbanístiques 

 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 – Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions 
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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. 

 

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

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d’interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

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

 
9.- Dictamen de data 23 de setembre de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Papiol, 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 del Papiol en data 20 de juliol 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 

sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents 

 

ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Papio,l en data 20 

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: 

 

I - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Taxa per la prestació de serveis 

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

per llicències urbanístiques. Taxa sobre concessió de plaques, tablilles, patents i altres 

distintius anàlogues. Taxa per parades, barraques, cassetes de venda, espectacles o 

atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges 

cinematogràfics. Taxa per l’obertura de rases, en terrenys d’ús públic, i qualsevol 

remoguda en la via pública del paviment de les voreres. Taxa per la prestació de 

serveis municipals. Taxa per expedició de documents administratius. Taxa per 

ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. Taxa per l’ocupació de 

terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de la construcció, runes, tanques, 
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puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Taxa pels serveis de 

transport urbà de viatgers. Taxa per la prestació del servei de teleassistència 

domiciliària. Costes Judicials derivades de procediments contenciós-administratius. 

Altres ingressos de dret públic tributaris i no tributaris. 

 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. 

 

II – Sancions administratives (urbanístiques i d’altre naturalesa). Execucions 

subsidiàries i/o forçoses (constrenyiment sobre el patrimoni, multes coercitives). 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Resolució d’expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

III – Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 

explotadores de serveis de subministraments d’interès general 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Notificació de liquidacions. 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que resultin. 

 Resolució d’expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

IV – Taxa retirada vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a 

la via pública 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Resolució d’expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

V - L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 

d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 

actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 

determinar els deute tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, 

respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat 

delegada a la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o 

de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 

 

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

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

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

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

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

 

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

 
10.- Dictamen de data 23 de setembre de 2009 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Sant Celoni, 
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 22 de juliol de 2009 acordà 

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

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

s’enumeren. 

 

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

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

personals necessaris. 

 

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

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

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

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

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

corresponguin. 

 

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

la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
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favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 

sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents 

 

ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 

Sant Celoni, en data 22 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’especifica: 

 

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 

d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 

actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 

determinar els deute tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, 

respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat 

delegada a la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o 

de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 

 

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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11.- Dictamen de data 23 de setembre de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en data 30 de juliol 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 

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 Pol de Mar, 

en data 30 de juliol de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
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gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 

s’especifiquen: 

 

I – Taxa de llicència d’autotaxi 

 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Notificació de les liquidacions practicades. 

 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 – Preu públic anuncis revista ENS 

 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Notificació de les liquidacions practicades. 

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

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

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

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

 

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

 
12.- Dictamen de data 23 de setembre de 2009 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallcebre, 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 Vallcebre en data 19 de març de 2009 acordà la delegació a 

favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos 

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

 

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

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

personals necessaris. 

 

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

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

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

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

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

corresponguin. 

 

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

la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
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favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 

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 Vallcebre, en data 

19 de març de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 

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

s’especifiquen: 

 

- Taxa cementiri municipal 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes en període voluntari. 

 

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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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
13.- Donar compte al Ple, per el seu coneixement, del Decret dictat en data 6 
d’octubre de 2009 per l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, pel 
qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries per a la 
reconstrucció d’un mur de sosteniment de la carretera BV-1462, p.k. 9,590, 
marge esquerre, al t.m. de Sant Cugat del Vallès. 
 
“Vist l’informe emès, en data 21 de setembre de 2009, per l’enginyer de camins, canals 

i ports, cap de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, el qual és del següent 

tenor literal: 

 
“Amb motiu del bolcament d’un mur ocorregut en el PK 9,590 de la carretera BV-1462,  li 

informo: 

 

1. Antecedents  

La carretera BV-1462 de Barcelona a Sant Cugat per Vallvidrera, té en el seu punt 9,590, 

marge esquerre, un mur de sosteniment que limita amb la propietat veïna. El mur és 

d’una antiguitat considerable.  

 

2. Fets 

- Darrerament s’han estat realitzant tasques de conservació de les contencions. En el 

marc d’aquestes obres sembla, en primera instància, que s’hagi malmès una canonada 

d’aigua que ha augmentat la pressió sobre el mur. Com a conseqüència, el divendres 18 

de setembre va caure el mur sobre la casa veïna, ocasionant-li desperfectes en la paret 

que limita amb l’exterior. 

 

- A la vegada, la carretera ha quedat sense el mur que evitava el seu esfondrament. 

(S’annexen fotografies com a annex 1)  
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3. Proposta 

- En primer lloc, s’ha tallat un carril per tal de garantir la seguretat del trànsit. Aquest tall 

persistirà durant totes les obres. A la vegada, s’han col·locat tanques New Jersey amb la 

mateixa finalitat. 

 

- Posteriorment, es descombrarà tot el material terrós i totes les restes del mur derruït, 

evitant, en tot moment del procés, més danys a la casa veïna que es troba molt a prop de 

la zona de treballs. 

 

- Es realitzarà l’excavació de la sabata amb una màquina de dimensions suficients per a 

arribar a la base de la sabata, que es pot estimar en uns 8m. de fondària, atès que el pla 

de treball es troba a més de 6m. sota la carretera, tal com es pot comprovar a les fotos. 

 

- Es formigonarà l’alçat de mur que , degut a l’altura, es farà en dues fases. 

 

- Es finalitzarà amb el condicionament de les terres davant del mur i neteja en general. 

 

4. Pressupost 

A la vista de la inspecció realitzada s’obtenen uns amidaments que, a preus de mercat, 

resulta un pressupost de 90.427,56 EUR sense IVA (noranta mil quatre-cents vint-i-set 

amb cinquanta cèntims), tal com es desglossa al pressupost que s’annexa com a annex 

2. 

 

5. Contractista 

Tenint en compte l’obra que s’ha de realitzar, és preceptiva la contractació d’una 

empresa especialista en moviment de terres i estructures amb capacitat d’inici immediat 

dels treballs. La inspecció de l’obra i detecció de patologies s’ha realitzat amb OBRES I 

EXCAVACIONS GARCIA REYES, empresa que es considera apta per a realitzar l’obra i 

a qui es proposa siguin adjudicades les actuacions de reconstrucció del mur. 
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6. Procediment 

Atès que en aquest moment i fins que no finalitzin les obres, el trànsit està en perill, es 

proposa que la tramitació de la contractació es realitzi pel procediment d’emergència” 

 

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

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

de Contractes del Sector Públic. 

 

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

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

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

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

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

sessió que celebri. 

 

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

 

RESOLUCIÓ 

 

Primer.- Declarar l’emergència de totes les actuacions necessàries per a la 

reconstrucció del mur de sosteniment de la carretera BV-1462, al PK 9,590, marge 

esquerre, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, de conformitat amb l’informe 

tècnic reproduït en la part expositiva del present Decret. 

 

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

necessàries per a la reconstrucció del mur de sosteniment, per un import de 90.427,56 

EUR (IVA exclòs), que aplicant el 16% de IVA resulta un import de 104.895,96 EUR,  

amb càrrec a la partida G/31100/511B0/61100 del Pressupost d’aquesta Diputació per 

a l’exercici 2009, sense perjudici que aquesta estimació derivi en una quantitat 

superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les mateixes. 
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Quart.- Donar compte del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu coneixement, en 

la primera sessió que celebri.” 

 
I el Ple en restà assabentat 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
14.- Dictamen de data 14 d’octubre de 2009 pel qual la Diputació de Barcelona, a 
través dels serveis de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, accepta 
la delegació de funcions i competències atorgades pel Consorci del Patrimoni de 
Sitges en relació a les obres del projecte de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i 
Museu del Cau Ferrat de Sitges”, segons acord de l’esmentat Consell General 
adoptat en sessió celebrada en data 5 d’octubre de 2009. 
 
“Atès que el Consorci del Patrimoni de Sitges, integrat per la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Sitges, és un ens consorcial públic de caràcter local que té adscrita la 

gestió del Museu Maricel de Mar i Can Rocamora, cedits al Consorci per la Diputació 

de Barcelona, i del Museu del Cau Ferrat, cedit per l’Ajuntament de Sitges, i es regeix 

pels seus Estatuts, publicats al BOPB núm. 212, de 3.09.2005. 

 

Atès que el Consorci del Patrimoni de Sitges ha encarregat la redacció d’un projecte 

d’obres del referit conjunt monumental denominat “Projecte d’execució de restauració, 

condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 

Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges”, amb un  pressupost d’execució per 

contracte de 7.940.870,00 EUR (IVA exclòs) que, incrementat amb un IVA del 16%, 

representa un import total de 9.211.409,20 EUR. 
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Atès que, amb l’objecte del finançament i execució de les obres del citat projecte 

constructiu, s’ha redactat una minuta de conveni regulador de col·laboració, a 

subscriure entre el Ministeri de Foment, la Diputació de Barcelona i el Consorci del 

Patrimoni de Sitges, el qual preveu el finançament de les obres del projecte de 

referència, amb l’aportació, a càrrec del Ministeri de Foment, de 3.023.740,00 EUR, 

que representa un 32,83% del pressupost de contracte, provinent del percentatge de 

l’1 per 100 cultural a que es refereix la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni 

Històric Espanyol, mentre que el Consorci del Patrimoni de Sitges, a través de la 

Diputació de Barcelona, es compromet al cofinançament del 67,17% restant, de 

6.187.669,20 EUR, necessari per a la licitació de les obres.     

 

Atès que el referit conveni de col·laboració preveu la delegació per part del Consorci 

del Patrimoni de Sitges en la Diputació de Barcelona, a través del serveis propis de 

l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge d’aquesta, de totes les funcions i 

competències pròpies que siguin necessàries per a la licitació, execució, recepció, 

liquidació i extinció del contracte, en relació amb l’esmentat projecte d’obres, les quals 

s’especifiquen detalladament en la part dispositiva del present Dictamen. 

 

Atès que la durada o termini per la qual es preveu la delegació s’estableix en un 

període comprès entre la signatura del conveni i fins la total execució del contracte 

d’obres i extinció de totes les responsabilitats dins del termini dels quinze anys, a 

comptar de la recepció de les obres, llevat que qualsevol d’ambdues administracions 

acordi deixar sense efecte l’esmentada delegació mitjançant la corresponent denúncia, 

que haurà de notificar-se en un termini no inferior a sis mesos abans de l’exhauriment 

del termini pactat inicialment. 

 

Atès que el Consell General a proposta de la Comissió Executiva del Consorci del 

Patrimoni de Sitges, en sessió celebrada en data 5 d’octubre de 2009, ha adoptat 

l’acord d’aprovar el referit conveni regulador de col·laboració entre el Ministeri de 
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Foment, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Patrimoni de Sitges, així com 

delegar en la Diputació de Barcelona, a través dels serveis propis de l’Àrea 

d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge d’aquesta, totes les funcions i competències 

pròpies necessàries per a la licitació, execució, recepció, liquidació i extinció del 

contracte, en relació amb l’esmentat projecte d’obres. 

 

Atès que, d’acord amb el que disposa l’art. 46. 2 del Reglament Orgànic de la 

Diputació de Barcelona, aprovat per acord del Ple de 30 de gener de 2003, els 

consorcis i altres ens participats per la Diputació, per al compliment de les seves 

finalitats, podran en tot moment sol·licitar l’assistència de la Corporació, els òrgans de 

govern de la qual arbitraran els mitjans més adients per prestar-la. 

Vist el que es disposa sobre delegació de competències a l’article 13 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú.   

 

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. – Acceptar la delegació de funcions i competències, que ha estat atorgada pel  

Consorci del Patrimoni de Sitges a favor de la Diputació de Barcelona, en virtut d’acord 

adoptat pel Consell General a proposta de la Comissió Executiva d’aquest ens 

consorcial, en sessió celebrada en data 5 d’octubre de 2009, als efectes de la 

realització, a través dels serveis propis de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 

Habitatge de la Diputació, de totes les funcions i competències pròpies necessàries 

per a la licitació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte, en relació amb 
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les obres del “Projecte d’execució de restauració, condicionament i remodelació del 

conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de 

Sitges”, d’acord amb el conveni regulador de col·laboració per al finançament i 

execució de les obres de referència, a celebrar entre el Ministeri de Foment, la 

Diputació de Barcelona i el Consorci, aprovat en virtut de l’esmentat acord, i, en 

especial, de les competències que s’especifiquen a continuació: 

a) la resolució, supervisió i replanteig del projecte, així com obtenció de llicències i 

permisos i la sol·licitud i obtenció dels informes preceptius necessaris del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol altre ens 

u organisme que sigui competent en funció del caràcter de bé d’interès cultural 

que reuneixen els edificis a rehabilitar. 

b) dictar els actes d’inici de l’expedient de contractació, redacció dels plecs de 

clàusules administratives particulars i del de prescripcions tècniques que 

regiran el contracte, elecció del procediment de licitació i dels criteris a prendre 

en consideració per a l’adjudicació del contracte i la resta de tràmits i 

actuacions fins a l’aprovació de l’expedient de contractació, i disposar l’obertura 

del procediment d’adjudicació, amb aprovació de la despesa corresponent. 

c) tramitació de l’expedient de contractació, declaració d’urgència, si és el cas, per 

raons d’interès públic, convocatòria de la licitació, publicació dels anuncis 

preceptius al DOUE, BOE, BOPB i perfil del contractant de la Diputació de 

Barcelona, recepció de les propostes dels interessats, mesa de contractació, 

qualificació de la documentació administrativa i valoració dels criteris de 

selecció prèvia, la designació del comitè d’experts, si és el cas, sol·licitud 

d’informes, valoració de les ofertes anormals o desproporcionades, selecció de 

l’adjudicatari, classificació de les ofertes i adjudicació provisional i definitiva del 

contracte, amb facultat de resoldre els recursos especials en matèria de 

contractació que puguin interposar-se. 
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d) formalització del contracte i control dels seus efectes, compliment i extinció, 

amb les prerrogatives d’interpretació, resolució dels dubtes que provoqui el seu 

compliment, modificació per raons d’interès públic i resolució amb determinació 

dels seus efectes, cessió, subcontractació i suspensió del contracte, imposició 

de penalitats o sancions, atorgament de pròrrogues, expedició de certificacions 

d’obra, pagament del preu i abonaments a compte, acceptació i tramitació de 

subvencions o aportacions d’altres administracions públiques per a l’execució 

de l’obra, en especial del Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya, si 

és el cas. 

e) recepció de les obres, liquidació i abonament del saldo corresponent, control 

del termini de garantia i exigència de responsabilitat per vicis ocults. 

f) Qualssevol altres facultats o competències necessàries per a l’exercici de la 

delegació conferida. 

 

Segon. – La durada o termini per la qual s’acorda la present delegació s’estableix en 

un període comprès entre la signatura del conveni regulador de col·laboració esmentat 

en l’acord Primer, i fins la total execució del contracte d’obres i extinció de totes les 

responsabilitats dins del termini dels quinze anys a comptar de la recepció de les 

obres, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar sense efecte 

l’esmentada delegació mitjançant la corresponent denúncia, que haurà de notificar-se 

en un termini no inferior a sis mesos abans de l’exhauriment del termini pactat 

inicialment. 

 

Tercer.-  Efectuar la publicació de la present delegació de competències en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’art. 13. 3 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú, i amb una referència a la mateixa al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.   
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Quart.-  Notificar els precedents acords al Ministeri de Foment i al Consorci del 

Patrimoni de Sitges, per al seu coneixement i als efectes procedents.” 

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

 
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
 
15.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2009 que proposa l’aprovació inicial del 
projecte reformat corresponent a les obres d’”Adequació dels espais interiors 
del Palau Güell de Barcelona”, amb un líquid addicional d’un milió dos-cents 
vuitanta mil sis-cents trenta-un euros amb seixanta-vuit cèntims (1.280.631,68) €  
IVA inclòs. 
 
“VIST el dictamen 101/08, aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en 

sessió de data 8 de maig de 2008, relatiu a l’aprovació del projecte executiu 

d’”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, elaborat pel 

Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), amb un pressupost de set milions 

cinc-cents vint-i-set mil tres-cents quaranta-cinc euros amb seixanta-un cèntims 

(7.527.345,61 €) IVA inclòs. 

 

Vist el dictamen 102/08, aprovat per l’òrgan plenari, reunit en sessió de data 8 de maig 

de 2008, mitjançant el qual s’aprovà l’expedient de contractació promogut pel mateix 

Servei, relatiu a les obres d’“Adequació dels espais interiors del Palau Güell de 
Barcelona”, amb un pressupost de licitació de set milions cinc-cents vint-i-set mil tres-

cents quaranta-cinc euros amb seixanta-un cèntims (7.527.345,61 €) IVA inclòs.  

 

Vist el dictamen 229/08, aprovat per l’òrgan plenari, reunit en sessió de data 18 de 

desembre de 2008, mitjançant el qual s’adjudicà definitivament a l’empresa Urcotex 
Immobiliària, S.L., la contractació relativa a les obres d’ “Adequació dels espais 
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interiors del Palau Güell de Barcelona”, amb un import de set milions cent cinquanta 

mil nou-cents setanta vuit euros amb trenta tres cèntims (7.150.978,33)  IVA inclòs. 

 

Vist el dictamen 183/09, aprovat per l’òrgan plenari, reunit en sessió de data 1 

d’octubre de 2009, mitjançant el qual s’aprovà la iniciació de l’expedient de redacció 

del projecte reformat corresponent a les obres d’ “Adequació dels espais interiors 

del Palau Güell de Barcelona” i la seva aprovació tècnica; expedient que comporta 

l’aprovació de les despeses complementàries necessàries, i la modificació del 

contracte vigent, amb l’empresa adjudicatària Urcotex Inmobiliària, S.L.  

 

Vist el projecte d’”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona. 

Projecte Reformat”, presentat per l’arquitecte redactor, Sr. Xavier Guitart i Tarrés, 

amb data 13 d’octubre, que presenta un líquid addicional d’un milió dos-cents vuitanta 

mil sis-cents trenta-un euros amb seixanta-vuit cèntims (1.280.631,68 €) IVA inclòs. 

 

Vist l’informe de data 13 d’octubre de 2009, del Cap del Servei de l’SPAL, en relació a 

la necessitat de l’aprovació tècnica del projecte reformat en els termes proposats per 

l’arquitecte redactor, Sr. Xavier Guitart i Tarrés. 

 

Atès que cal aprovar inicialment aquest projecte reformat fent-ne exposició pública, 

període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions, de conformitat 

amb el que disposa l’article 235.2, apartats b) i c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

de abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de 

Catalunya (TRLMRLC) i els articles 37.1, apartats a) i b) i 45.3 del Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per decret 179/1995, 

de 13 de juny. 
 

Atès que, en cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit d’informació 

pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva, de conformitat amb el que 

disposen els articles 235.2, apartat d), del TRLMRLC,  i 37.1, apartat c) del ROAS. 
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Atès que el caràcter d’urgència establert a l’article 217.3 de la LCSP en la tramitació 

de tots els expedients de modificació del projecte, el que es tradueix en una reducció a 

la meitat del termini previst per al procediment ordinari, d’acord amb el que disposa 

l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú;  restant en conseqüència 

fixat el termini d’informació pública en 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la 

seva publicació. 

 

Atès que, en el moment en què el projecte reformat esdevingui definitivament aprovat, 

caldrà procedir a la corresponent modificació del contracte d’obres vigent amb 

l’empresa adjudicatària.  

 

Atès que, per tal de poder actuar d’acord amb els fets i naturalesa dels treballs que es 

descriuen a la Memòria del projecte reformat, i amb la finalitat de poder acabar les 

actuacions programades amb el rigor tècnic i científic que l’edifici reclama, cal procedir 

a la revisió del termini d’execució de les obres, fixat en el dia 3 d’octubre de 2010, en 

el sentit d’ampliar-lo en 6 mesos i 15 dies, cosa que suposaria establir el dia 15 d’abril 

de 2011 com a nova data fixada per a la finalització de les obres. 

 

En virtut de tot això, el sotasignat considera que la presidenta delegada de l’Àrea 

d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, podria elevar al Plenari de la Diputació de 

Barcelona l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el projecte reformat corresponent a les obres d’”Adequació dels 

espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, adjudicades a l’empresa URCOTEX 

IMMOBILIÀRIA, S.L. , amb un líquid addicional d’un milió dos-cents vuitanta mil sis-

cents trenta-un euros amb seixanta-vuit cèntims (1.280.631,68 €) IVA inclòs. 
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Segon.- Aprovar el reajustament del termini d’execució de l’obra, degudament justificat 

a la memòria del projecte reformat, el qual resta fixat en el dia 15 d’abril de 2011. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’empresa adjudicatària, a la direcció facultativa 

intervinent a l’obra i a la coordinació en matèria de seguretat i salut.” 

 

El portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana manifestà que com ja 

vam anunciar en Junta de Portaveus, hem demanat una informació complementària 

amb aquest expedient i, en general, amb tota la reforma del Palau Güell, i en 

conseqüència avui faríem una abstenció a la vista de l’examen més aprofundit de la 

documentació sol·licitada. 

 

Respecte a aquest punt, el President del grup Popular en aquesta Corporació Sr. 
García Albiol volgué deixar en constància que el seu grup també s’abstindrà 

manifestant-li que aquest és un d’aquells temes que van apareixent de forma recorrent 

aquí, en el Ple de la Diputació, d’aquestes aportacions que s’ha de fer en concepte de 

renovació i de reparacions i que creiem que en algun moment haurem de fer un 

plantejament per veure quina és la nostra inversió que hem fet fins al moment, el 

nostre paper dins del mateix Palau i veure quines són les decisions més adequades de 

cara a un futur més immediat. Per tant, en espera que es produeixi aquest 

replantejament que jo li apuntava, el Grup del Partit Popular farem abstenció. 

 

A continuació sol·licità la paraula el portaveu del grup Socialista Sr. Labòria per 

confirmar que, com ha dit el senyor Ciurana, se’ls lliurarà un informe de tot el procés 

de les obres del Palau Güell, però no vull deixar cap mena de sospites sobre el procés 

i concretament sobre aquesta ampliació que bàsicament ve motivada per temes que 

plantejava la pròpia Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona en relació 

a les obres que s’anaven plantejant en temes tan específics com la ubicació de 
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l’ascensor que ha fet canviar substancialment el projecte de tal com estava plantejat. 

Per tant, en aquest sentit, les despeses d’aquest tipus venen per motius justificables, 

sobretot si tenim en compte que es treballa en una obra que és Patrimoni de la 

Humanitat propietat d’aquesta corporació i que difícilment es pot fer l’obra preveient els 

seus costos finals d’una forma precisa per la seva pròpia naturalesa, però tot i així ho 

veuran perfectament detallat en l’informe i, per tant, no pateixo absolutament perquè 

generi cap tipus de dubte el tema. 

 

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 i 

d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats assistents del grup de 

Convergència i Unió i del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 27 vots a 

favor i 21 abstencions. 

 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
16.- Dictamen de data 8 d’octubre de 2009 que proposa aprovar la creació del 
Consell Assessor de l’equipament cultural de la Masia Mariona. 
 

“I. ANTECEDENTS 
 

La Masia Mariona, també coneguda com “Can Patxot”, situada a Mosqueroles, al peu 

del massís del Montseny, va ser construïda als anys trenta com a casa d’estiueig per 

Rafael Patxot i Jubert, notable mecenes i científic català. L’any 1936 la família Patxot 

es va veure obligada per l’esclat de la guerra civil espanyola a abandonar el país i a 

iniciar un llarg exili. 
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Aquesta propietat que pertanyia al Sr. Rafel Carreras Patxot, nét del Sr. Rafael Patxot i 

Jubert, ha estat objecte de donació a la Diputació de Barcelona. La donació va ser 

acceptada per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 

d’octubre de 2005. 

 

Es tracta d’una donació condicionada al compliment d’una sèrie de condicions que 

tenen a veure amb els pactes previs acordats amb la propietat, relatius bàsicament al 

destí de la finca, com a seu administrativa del parc natural del Montseny i com 

equipament cultural, a la salvaguarda de la intervenció del donant en la fase de 

definició dels projectes, als terminis d’execució dels projectes per part de la Diputació 

de Barcelona i a la creació per part de la Diputació de Barcelona d’un Consell 

Assessor, com a òrgan de participació en la gestió de l’equipament cultural, que 

s’haurà d’ubicar a la Masia Mariona “Can Patxot”. 

 

En compliment de les condicions de la donació,  durant l’any 2006 la Diputació de 

Barcelona va aprovar un avantprojecte bàsic de rehabilitació de la Masia Mariona i un 

programa d’usos que incloïa la proposta d’equipament cultural i de seu administrativa 

del Parc. Durant els anys 2007, 2008 i 2009 s’han dut a terme diferents projectes i està 

previst que finalitzin les obres i entri en funcionament aquest nou equipament l’octubre 

de 2009. 

 

Una de les condicions establertes pel donant va ser la creació per part de  la Diputació 

de Barcelona d’un Consell Assessor com a òrgan de participació en la gestió de 

l’equipament cultural, que s’hauria d’ubicar a la Masia Mariona, Can Patxot, del qual 

n’ostentaria la presidència honorífica el Sr. Rafel Carreras Patxot i on formaria part un 

representant designat per ell. 
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Prèvies converses amb el donant i el seu representant, la proposta que es fa des de 

l’Oficina Tècnica de Parc Naturals sobre les funcions i composició del Consell 

Assessor, es transcriuen als acords d’aquest dictamen. 

 

II. NORMATIVA APLICABLE 

 

− Llei estatal 7/1985, de 2.4, reguladora de les bases de règim local (art. 32.3). 

− Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, (arts. 62 i 63), 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

− Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 

(arts 130 i 131), aprovat pel Reial Decret  2568/1986, de 28 de novembre. 

 

D’acord amb la normativa aplicable, s’arriba a les següents  

 

III. CONCLUSIONS 

- la creació del consell Assessor correspon al Ple de la Corporació. 

- l’òrgan plenari haurà, també, de fixar la composició, organització, i àmbit 

d’actuació del Consell Assessor. 

 

En virtut de l’exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 

A C O R D S: 
 
Primer.- Crear el Consell Assessor de l’equipament cultural de la Masia Mariona “Can 

Patxot”, que tindrà caràcter consultiu i no vinculant, amb la finalitat de promoure i 

impulsar iniciatives que permetin potenciar i dinamitzar el funcionament de 

l’equipament, i en conseqüència, assessorar l’administració en la presa de decisions 

en aquest  àmbit. 
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Segon.-  Les funcions bàsiques del Consell Assessor seran les següents: 

− Assessorar la Diputació de Barcelona en els aspectes relatius al compliment de 

les condicions de la donació. 

− Assessorar la Diputació de Barcelona en tots els aspectes relatius a la gestió i 

funcionament de l’equipament cultural de la Masia Mariona. 

− Formular i impulsar propostes de programació cultural relacionades amb l’obra 

de Rafael Patxot i vinculades tant al propi equipament com a d’altres institucions 

i, especialment, a aquelles representades al Consell. 

 
Tercer. – La composició del Consell Assessor serà la següent: 
Presidència d’honor: 

 

          El Sr. Rafel Carreras Patxot 

 

Presidència del Consell:  

 

− La Presidència  de la Diputació de Barcelona o Diputat o Diputada en qui 

delegui. 

 

Membres del Consell: 

 

− El Sr. Jordi Joan Bueno i Parals, representant designat pel Sr. Rafel Carreras. 

− El Sr. Joaquim Maluquer i Sostres.  

− Un representant de la Diputació de Girona.  

− Un representant de l’Ajuntament de Fogars de Montclús. 

− Un representant de la Universitat de Barcelona.  

− Un representant  de la Universitat de Girona.  

− Un representant del  Servei de Meteorologia de Catalunya.  

− Un representant del Centre Excursionista de Catalunya.  
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− Un representant del Monestir de Montserrat.  

− Un representant de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. 

− Un representant  de l’Institut d’Estudis Catalans. 

− Un representant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols.  

− Un representant del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, d’Arbúcies. 

− Un representant del Museu La Tela de Ciències Naturals de Granollers. 

 

El membres no nats seran nomenats per la Presidència del Consell Assessor a 

proposta de les entitats respectives. 

 

Secretaria del Consell: 

 

La funció de la Secretaria del Consell Assessor serà exercida per la Direcció del Parc 

Natural del Montseny. 

 

Quart.- El règim de funcionament del Consell Assessor serà el següent: 

 

1.-  El Consell Assessor és reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l’any, i en 

sessió extraordinària  quan ho convoqui la Presidència o ho demani una quarta part 

dels membres, i adoptarà les seves decisions per majoria simple dels  membres 

presents. 

2.- Per a la vàlida constitució del Consell Assessor hauran d’estar presents un terç dels 

seus components en primera convocatòria, i un mínim de tres persones, inclosa la 

Presidència, en segona, mitja hora desprès. 

3. En allò no previst, serà d’aplicació el règim de funcionament del òrgans col·legiats 

locals.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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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 9.214 fins al 10.433. Al propi temps es dona 

compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a la sessió ordinària de data 

29 de setembre de 2009. 

 

Obert el capítol de Precs i Preguntes, la Presidència cedí l’ús de la paraula, en primer 

lloc, al Sr. Ciurana, que en relació a l’afer amb què vostè ha iniciat la declaració 

institucional , començà dient, expressar, en nom del grup de Convergència i Unió, la 

nostra extrema preocupació per la investigació judicial en marxa que afecta, entre 

altres persones, un vicepresident d’aquesta Diputació. Des de la prudència i 

lògicament des de la presumpció d’innocència de tots els implicats, sí que el que li 

volíem demanar, senyor President, i estem segurs que això serà així, que si es 

confirmessin els fets als quals estem fent referència vostè mateix i el Grup majoritari 

estem segurs que prendran les decisions pertinents per salvaguardar no només el bon 

nom i la bona trajectòria d’aquesta Corporació sinó també, com vostè mateix ha dit, de 

la feina de tants i tants regidors i alcaldes, regidores i alcaldesses que estan fent en 

tots els municipis de la demarcació. 

 

A continuació va fer ús de la paraula el Sr. García Albiol per manifestar que 

compartim plenament la intervenció de la Presidència atès que estem davant d’un fet 

molt greu que ha succeït en aquests darrers dies i sobre aquesta qüestió, des del Grup 

del Partit Popular, volem ressaltar d’una forma molt clara que cal respectar la 

presumpció d’innocència que té qualsevol persona i en aquest cas, com no podia ser 

d’una altra manera, també té el vicepresident d’aquesta Diputació, el senyor Bartomeu 

Muñoz. Respectant aquesta presumpció d’innocència, sí que creiem, senyor President, 

que en el cas que resultés imputat (perquè és un fet que no ha quedat clar en el 

document que vostè ha llegit), en el cas que el vicepresident de la Diputació quedés 

imputat, entenem des del Partit Popular que, per salvaguardar el bon nom d’aquesta 
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institució, s’hauria de procedir a retirar-li les responsabilitats de vicepresident de la 

Diputació fins que quedés aclarit l’horitzó i fins que quedessin decidides les possibles 

responsabilitats. Per tant, demanar-li que en el cas que el vicepresident de la 

Diputació, senyor Bartomeu Muñoz, sigui imputat per part del jutge, que per part de 

vostè, que és qui té les facultats, procedeixi a retirar-li les responsabilitats de 

vicepresident d’aquesta Diputació. 

 

Tot seguit sol·licità la paraula el Sr. Màrius García, no com a vicepresident de la 

Diputació sinó com a president del Grup d’ICV-EU en aquesta Diputació, per donar 

suport al cent per cent a la declaració que ha fet el president d’aquesta institució i, per 

tant, ens la fem nostra. Ell ha demanat la intervenció de la justícia, que jo crec que ha 

de ser ràpida en benefici de tots, respectant la presumpció d’innocència de tots els 

encausats. Jo crec que el president ha estat el sufici-entment contundent i queda molt 

clar, doncs, quines seran les actuacions que adoptarà la Presidència i, per tant, vull 

reiterar el suport del nostre Grup a la declaració que ha fet el president a l’inici de la 

sessió. 

 

Per finalitzar amb el torn de intervencions, la Presidència donà l’ús de la paraula al 

portaveu del grup Socialista Sr. Labòria per manifestar que les paraules que ha dit 

el president resumeixen perfectament l’actitud que, davant d’aquest tema, té el Grup 

Socialista, però aquí ell ha parlat com a president d’una institució i a mi em permetran 

que parli, a més a més, com a portaveu socialista i que, per tant, recordi que penso 

que les paraules del president ja han dit prèviament el que han demanat els dos 

portaveus. Ha anunciat prèviament que, segons quina situació i circumstàncies es 

produïssin, ell prendria les mesures que pot prendre com a president 

competencialment i el partit va dir textualment que “demanaria la renúncia com a 

regidors i suspendria de mili-tància als càrrecs electes objectes de l’acció judicial si 

fossin imputats” i, per tant, en aquest sentit penso que aquesta és una bona línia de 
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treball que els socialistes portarem en aquest tema com portarem, i espero que no 

passi mai, si una altra vegada apareix un tema d’aquestes dimensions. 

 

I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 

les 12 hores i 15 minuts. 

 

De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 

 

 

 

 

El President       

Antoni Fogué Moya      La Secretària General 

        Petra Mahillo García 
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