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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2010 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 25 de març de 2010, 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 amb l’assistència del vicepresident 
primer Josep Mayoral Antigas, del vicepresident segon, Màrius García Andrade, del 
vicepresident tercer Mateu Chalmeta Torredemer, del vicepresident quart, Carles Martí 
Jufresa, el vicepresident 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, 
Jordi William Carnes Ayats, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi 
Cornet Serra, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez 
Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, Arnau Funes Romero, 
Xavier García Albiol, Carme García Suárez, Carme García Lores, Montserrat Gatell 
Pérez, Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez 
Bonancia, Jordi Labòria Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Josep Monràs Galindo, 
Immaculada Moraleda Pérez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo 
Piqueras Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig 
Milà, Teodoro Romero Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz 
Sanz, Joan Sau Pagés, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné 
Ventura. 
 
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació. 
 
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la 
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.  
 
Van excusar la seva assistència els diputats següents: Manuel Bustos Garrido, Jesús 
María Canga Castaño, Joan Carles García Cañizares i Jordi Moltó Biarnés,  
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr. 
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que 
es transcriu a continuació: 
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de 
febrer de 2010. 
 
2.- Dictamen que proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de l’any 2009. 
 
3.- Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del 
Pressupost General de la Diputació de l’exercici de 2009, i del corresponent informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
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4.- Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost 
General de la Diputació per a l’exercici de 2010, i donar compte del corresponent 
informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
5.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals.  
 
6.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Cervelló, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals.  
 
7.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Manlleu, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals.  
 
8.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Moià, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals.  
 
9.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Pujalt, 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.  
 
10.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 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.  
 
11.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Torelló, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió 
i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  
 
13.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada per 
la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  
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14.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Vallgorguina, 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.  
 
15.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament dels Vilanova del Camí, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació.  
 
16.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat en data 2 de març 
de 2010 per l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual 
s’aprova l’informe complementari del decret d’emergència dictat en data 4 de febrer de 
2010 per fer front a les actuacions necessàries per a l’arranjament d’uns danys 
ocasionats al pont de la ctra. BV-3008 sobre el riu Cardener. T.m. Sant Joan 
Vilatorrada. 
 
17.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret de data 9 de març de 
2010, dictat per l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual 
es declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els efectes produïts 
per les nevades del dia 8 de març de 2010. 
 
18.- Dictamen que proposa l’adjudicació provisional de 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” a la UTE CONSTRUCCIONS 
COTS I CLARET S.L.-CONSTRUCCIONS LLORENÇ REIXACH I ASSOCIATS S.L:-
CONSTRUCCIONS TOMAS GRACIA S.A., per un import de 5.383.524,27 EUR. més 
IVA, amb la declaració de les empreses excloses i la desestimació de la reclamació 
formulada. 
 
19.- Dictamen que proposa acordar que la Diputació de Barcelona donarà suport l Dia 
Mundial del Donant de Sang, promovent la difusió i activitats entre els municipis de la 
província per fer prendre consciència als seus ciutadans, i en especial als joves,  de  la 
importància que la donació de sang té per a tothom, per garantir la seva disponibilitat 
en el moment i el lloc en que es precisi,  fomentant la solidaritat entre les persones. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, 
Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí 
d’Albars i Sobremunt, el Consorci per la promoció dels municipis del Lluçanès i 
l’Associació de Propietaris Forestals Lluçanès per establir directrius per la redacció i 
gestió d’un Pla Marc de restauració i millora forestal dels municipis del Lluçanès. 
 
21.- Dictamen que proposa l’aprovació del Protocol general de la Xarxa d’ens locals 
per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra 
i el mar, així com el seu annex i el model d’adhesió a la Xarxa. 
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1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 
de febrer de 2010. 
 
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària 
del dia 25 de febrer de 2010, 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 16 de març de 2010 que proposa aprovar la Memòria de la 
Gestió Corporativa de l’any 2009. 
 

“Vista la Memòria que, en compliment de l'article 149 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ha redactat la Secretaria General 
d'aquesta Corporació, donant compte detallat de la gestió corporativa durant l'any 
2009. 
 

Vist així mateix, l'informe de la Junta de Govern, aquesta Presidència, sotmet  a 
l’aprovació del Ple l ‘acord següent: 
 

APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a l'any 2009, d'acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i 
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat 
definitiu de 43 vots a favor i 4 abstencions. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Intervenció General 
 
3.- Donar compte del decret de la Presidència de data 26 de febrer de 2010 que 
resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació de l’exercici 
de 2009, i del corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària.  
 
“L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost 
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions 
el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria 
local els ingressos i pagaments pendents. 
 
D’acord amb el segon paràgraf de l’apartat tercer del mateix article 191, la liquidació 
del pressupost de la Diputació ha estat informada per la Interventora i es presenta per 
a la seva aprovació pel President. 
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De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRHL, les liquidacions dels 
pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 
Fundació Pública Casa Caritat i Organisme de Gestió Tributària, informades per les 
respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació pel 
President de la Diputació. 
 
La liquidació del Pressupost General posa de manifest els aspectes requerits en 
l’article 93 del RD 500/1990 i en l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la 
qual s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local.   
 
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, que s’elevarà al Ple, emès amb caràcter independent i que 
s’incorpora al previst a l’article 191.3, del TRHL, en compliment d’allò que disposa 
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

R E S O L U C I Ó 
 

Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2009, les magnituds bàsiques de les quals es recullen als quadres que 
segueixen: 

 
 

Liquidació del Pressupost de la Corporació exercici 2009 
 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
 

Conceptes Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 717.531.305,11 533.654.850,83   
                     b. Altres operacions no financeres 2.238.971,78 157.474.748,21   
1. Total operacions no financeres (a+b) 719.770.276,89 691.129.599,04   

2. Actius financers 8.421.200,85 19.579.529,65   

3. Passius financers 40.000.000,00 40.146.219,22  

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

768.191.477,74 750.855.347,91 17.336.129,83 
 
 

Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 195.875.309,78 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 17.978.980,31  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 28.397.564,75 185.456.725,34 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 202.792.855,17 
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ROMANENT DE TRESORERIA 
 

Components Imports any 2009 Imports any 2008 
1. (+) Fons líquids  378.047.967,75  356.781.970,76 

2. (+) Drets pendents de cobrament   127.108.875,37  
 

125.278.364,71 
       - (+) del Pressupost corrent 67.132.557,64  67.806.562,99  

       - (+) de Pressupostos tancats  11.011.229,96  11.311.030,30  

       - (+) d’operacions no pressupostàries 50.471.900,34  46.187.898,42  

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

1.506.812,57  27.127,00  

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  112.810.012,97  104.823.483,97 
       - (+) del Pressupost corrent 55.071.261,64  49.601.866,85  

       - (+) de Pressupostos tancats  49.954,59  38.223,04  

       - (+) d’operacions no pressupostàries 57.697.618,61  55.192.219,18  

       - (-) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

8.821,87  8.825,10  

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 392.346.830,15  377.236.851,50 

II.  Saldos de dubtós cobrament 6.631.066,51  7.723.214,16 
III. Excés de finançament afectat 48.695.612,61 39.703.484,46 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 337.020.151,03 

 
329.810.152,88 

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

2009 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 18.585.786,30 18.522.692,76  63.093,54 
                     b. Altres operacions no financeres 514.313,24 1.012.432,28  -498.119,04 
1. Total operacions no financeres (a+b) 19.100.099,54 19.535.125,04  -435.025,50 

2. Actius financers     

3. Passius financers    

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

19.100.099,54 19.535.125,04 -435.025,50 
 

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

935.664,97 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 158.874,96  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 52.665,98 1.041.873,95 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 606.848,45 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

Components Imports any Imports any anterior 
1. (+) Fons líquids  2.055.713,19  2.721.538,74 
2. (+) Drets pendents de cobrament   1.237.618,99  1.266.468,05 
       - (+) del Pressupost corrent 1.150.196,32  1.151.043,64  
       - (+) de Pressupostos tancats  45.694,57  82.124,21  

       - (+) d’operacions no pressupostàries 41.728,10  33.300,20  

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 
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Components Imports any Imports any anterior 
 
3. (-) Obligacions pendents de pagament  1.551.899,70  1.799.548,81 
       - (+) del Pressupost corrent 1.178.990,66  1.454.047,70  

       - (+) de Pressupostos tancats  1.617,28    

       - (+) d’operacions no pressupostàries 371.291,76  345.501,11  

       - (-) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 1.741.432,48  2.188.457,98 

II.  Saldos de dubtós cobrament 32.379,92  7.469,31 
III. Excés de finançament afectat 57.650,09 191.228,27 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.651.402,47 

 
1.989.760,40 

 
Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Patronat d’Apostes exercici 
2009 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 2.942.494,39 2.847.261,50  95.232,89 
                     b. Altres operacions no financeres  76.398,04  -76.398,04 
1. Total operacions no financeres (a+b) 2.942.494,39 2.923.659,54  18.834,85 

2. Actius financers     

3. Passius financers    

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

2.942.494,39 2.923.659,54 18.834,85 
 

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

380.391,13 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  380.391,13 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 399.225,98 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any Imports any anterior 

1. (+) Fons líquids  1.158.589,81  678.032,12 
2. (+) Drets pendents de cobrament   407.246,81  531.393,95 
       - (+) del Pressupost corrent 317.914,25  228.296,75  
       - (+) de Pressupostos tancats  19.819,26  32.702.01  

       - (+) d’operacions no pressupostàries 69.513,30  270.395,19  

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  927.946,22  590.257,17 
       - (+) del Pressupost corrent 424.980,02  354.621,65  

       - (+) de Pressupostos tancats  280.000,00    

       - (+) d’operacions no pressupostàries 222.966,20  235.635,52  

       - (-) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 637.890,40  619.168,90 

II.  Saldos de dubtós cobrament    
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Components Imports any Imports any anterior 
III. Excés de finançament afectat   
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 637.890,40 

 
619.168,90 

Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Fundació Pública Casa 
Caritat exercici 2009 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 2.132,00   2.132,00 
                     b. Altres operacions no financeres     
1. Total operacions no financeres (a+b) 2.132,00   2.132,00 

2. Actius financers     

3. Passius financers    

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

2.132,00  2.132,00 
 

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

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2.132,00 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

Components Imports any Imports any anterior 
1. (+) Fons líquids  253.540,70  250.748,85 
2. (+) Drets pendents de cobrament   69,34  729,19 
       - (+) del Pressupost corrent 69,34  729,19  
       - (+) de Pressupostos tancats      

       - (+) d’operacions no pressupostàries     

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  5.799,62  5.799,62 
       - (+) del Pressupost corrent     

       - (+) de Pressupostos tancats      

       - (+) d’operacions no pressupostàries 5.799,62  5.799,62  

       - (-) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 247.810,42  245.678,42 

II.  Saldos de dubtós cobrament    
III. Excés de finançament afectat   
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 247.810,42 

 
245.678,42 

 
Liquidació del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària exercici 2009 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 39.553.917,84 37.289.246,98  2.264.670,86 
                     b. Altres operacions no financeres 45.801,94 2.419.119,58  -2.373.317,64 
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1. Total operacions no financeres (a+b) 39.599.719,78 39.708.366,56  -108.646,78 

2. Actius financers 1.544,60   1.544,60 

3. Passius financers    

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

39.601.264,38 39.708.366,56 -107.102,18 
 

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

2.868.750,85 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  2.868.750,85 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2.761.648,67 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

Components Imports any Imports any anterior 
1. (+) Fons líquids  41.111.818,72  44.842.840,22 

2. (+) Drets pendents de cobrament   1.547.256,03  760.841,88 

       - (+) del Pressupost corrent 34.495,40  50.250,16  

       - (+) de Pressupostos tancats  29.473,29  18.021,04  

       - (+) d’operacions no pressupostàries 1.483.287,34  692.570,68  

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  19.279.973,17  22.114.853,34 

       - (+) del Pressupost corrent 3.186.365,01  3.000.878,60  

       - (+) de Pressupostos tancats      

       - (+) d’operacions no pressupostàries 16.094.114,93  19.114.329,57  

       - (-) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

506,77  354,83  

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 23.379.101,58  23.488.828,76 

II.  Saldos de dubtós cobrament 6.791,01  4.630,69 
III. Excés de finançament afectat   

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 23.372.310,57 
 

23.484.198,07 

 
 
 
Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió 
que se celebri, de la liquidació del Pressupost General aprovada per la Presidència, 
integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les dels 
organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació Pública Casa 
Caritat i Organisme de Gestió Tributària. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària elaborat per la Intervenció amb 
caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 191.3 del TRHL, en 
compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei 
General d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat 
pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
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Quart.- REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de la Diputació de Barcelona i 
de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament d’Economia i Finances i 
a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.” 
 
I el Ple, en restà assabentat. 
 
Servei de Programació 
 
4.- Dictàmens de dates 11 de març (4.1)i 15 de març de 2010 (4.2) que proposen 
aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de la 
Diputació per a l’exercici de 2010, i donar compte del corresponent informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
Respecte a aquest punt de l’ordre del dia, el portaveu del grup de Convergència i 
Unió, Sr. Ciurana, posà de manifest que aprovarem aquestes modificacions de crèdit 
perquè entenem que el gruix de les mateixes, concretament un 81%, van destinades 
als ajuntaments i em sembla que aquesta és una bona manera d’aplicar aquests 
recursos, però sí que volem deixar constància de dos ajuts, de dues subvencions 
concretes que nosaltres no compartim i que volem que constin almenys a efectes 
d’acta; l’ajut de 85.000 euros a la FECAC, perquè entenem que, en un període en què 
tots els ajuts que s’han donat a altres entitats han tingut una retallada, en aquest cas, 
proporcional del 20%, com es va dir des d’un punt de vista pressupostari que es feia, 
doncs em sembla que no hi han d’haver excepcions per aquesta qüestió, al marge 
d’altres consideracions que ara no és el cas de manifestar. I l’altre, amb un ajut que es 
dóna, de 6.000 euros, a una entitat presidida i gerenciada per destacats militants del 
Partit Socialista. Ens sembla que no és una bona manera de provar la transparència 
dels ajuts que es fan en aquesta Diputació. 
 
Tot seguit la Presidència va fer us de la paraula per puntualitzar que respecte a la 
Fundació FECAC hi ha un conveni entre tres administracions i la FECAC en relació al 
tema Feria de Abril, i és un conveni que plurianual. Per tant, tenim un cert compromís, 
seguint el criteri que estem de reduir les aportacions, hem reduït l’aportació respecte 
de l’any anterior, però no el que s’ha reduït en altres àmbits, com a conseqüència 
d’aquest conveni plurianual que ens vincula. 
 
4.1.- Modificació 1/2010 del pressupost de l’Organisme Autònom Local Patronat 
d’Apostes de l’exercici 2010 
 
“Vista la proposta de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes, en què es 
considera necessari efectuar una modificació del pressupost de l’entitat de l’exercici 
2010, 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. 
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Vist el que preveuen les Bases 17 i següents de les d’execució del pressupost de 
l’Organisme autònom Patronat d’Apostes per a l’exercici 2010. 
 
Vist l’informe de la Intervenció delegada. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i segons el punt 4.1.b i 4.1.g de la 
Refosa 1/2009, el diputat que subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per 
delegació de la presidència, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 1/2010 del Pressupost de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2010, per un import total 
de tres-cents setanta-cinc mil nou-cents quaranta-cinc euros amb vint cèntims 
(375.945,20 EUR), que es tramita mitjançant un crèdit extraordinari i un suplement de 
crèdit, finançats amb romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2009, amb el detall 
següent:  
 
Crèdit extraordinari 
 
Partida de despeses  

Concepte Descripció Modificació proposada 
EUR 

935P0.46100 Transferències corrents a diputacions, consells i 
cabils insulars 318.945,20

 Total 318.945,20
 
Finançament (Ingressos) 

Concepte Descripció Modificació proposada 
EUR 

87000 Aplicació de romanent de tresoreria per finançar 
crèdits extraordinaris  318.945,20

 Total 318.945,20
 
Suplements de crèdit 
 
Partida de despeses  

Concepte Descripció Modificació proposada 
EUR 

935P0.22610 Activitats culturals i esportives. Patrocini per 
activitats esportives i socioculturals 27.000,00

935P0.63200 Edificis i altres construccions. Inversió reposició 15.000,00
935P0.63500 Mobiliari. Inversió reposició 15.000,00
 Total 57.000,00
 
Finançament (Ingressos) 

Concepte Descripció Modificació proposada 
EUR 

87000 Aplicació de romanent de tresoreria per finançar 
suplements de crèdit  57.000,00

 Total 57.000,00
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Segon.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils 
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se 
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord. 
 
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Quart.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a l’Administració 
Estatal i Autonòmica.” 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i 
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat 
definitiu de 43 vots a favor i 4 abstencions. 
 
4.2.- Modificació de crèdit núm. 5/2010 
 
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació, per  suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de 
despeses del pressupost 2010. 
 
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 aplicacions pressupostàries del pressupost, de 
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del 
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de 
despesa, 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. 
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Vist el punt 4.1.b) de la Refosa 1/2009, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret 
de la Presidència de data 18 de desembre de 2008, i publicada al BOPB número 308, de 
24 de desembre de 2008.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i 
de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 5/2010 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2010, que recull suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, i 
transferències de crèdit, per un import total de cent cinquanta-quatre milions set-cents 
noranta-un mil set-cents setanta-tres euros amb sis cèntims (154.791.773,06 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 n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i 
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat 
definitiu de 43 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 

5.- Dictamen de data 16 de febrer de 2010 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a 
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favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  
 

“El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu en data 21 de desembre de 2009 acordà 
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció 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 l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de -
Cardedeu, en data 21 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’ indica: 
 
- 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 deutes 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 en 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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6.- Dictamen de data 25 de febrer de 2010 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cervelló, a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Cervelló en data 28 de gener de 2010 acordà l’especificació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció 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 l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Cervelló, en data 28 de gener de 2010, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’ indica: 
 
- 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 deutes 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 en 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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7.- Dictamen de data 16 de febrer de 2010 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu, a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Manlleu en data 29 de desembre de 2009 acordà 
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció 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 l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Manlleu, en data 29 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’ indica: 
 
- 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 deutes 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 en 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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8.- Dictamen de data 16 de febrer de 2010 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Moià, a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Moià en data 28 de gener de 2010 acordà l’especificació de 
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció 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 l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Moià, en data 28 de gener de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’ indica: 
 
- 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 deutes 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 en 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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9.- Dictamen de data 23 de febrer de 2010 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pujalt, 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 Pujalt en data 4 de febrer de 2010 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la 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 Pujalt, en data 
4 de febrer de 2010 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 vehicles de tracció mecànica 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament, col·lectives en valors-

rebut i individuals en les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades anteriorment pel Ple de 
l’Ajuntament 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’indica: 
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- 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 deutes 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 en 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. 
 
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Pujalt 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 les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
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 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III  - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Taxa pel subministrament d’aigua. Taxa d’escombraries. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions  
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
10.- Dictamen de data 18 de febrer de 2010 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 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.  
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“El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en dates 1 d’octubre de 2009 i 26 de 
novembre de 2009 acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el 
susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la 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 Sant Pere de 
Vilamajor, en dates 1 d’octubre de 2009 i 26 de novembre 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 – Preu públic per servei escola bressol 
 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 – Preu públic per activitats culturals, lúdiques i esportives 
 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. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada per l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor relativa al Servei de Clavegueram municipal, limitant la delegació d’aquesta 
taxa exclusivament al cobrament per via executiva i en concret de les funcions 
següents: 
 Notificació del corresponent títol executiu (provisió de constrenyiment) dictat per 

l’òrgan competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
3.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades anteriorment pel Ple de 
l’Ajuntament 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’indica: 
 
- 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 deutes 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 en 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. 
 
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a favor de 
la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
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 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Impost sobre activitats econòmiques 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Notificació de les liquidacions. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
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 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 
pràctica de les liquidacions tributàries que ne resultin. 

 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – Taxa per cementiri municipal. Taxa per recollida d’escombraries. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Taxa per entrada de vehicles.  
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Quotes d’urbanització 
 Notificació del corresponent títol executiu (provisió de constrenyiment) dictat per 

l’òrgan municipal competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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IX – Sancions municipals per abandonament de vehicles en la via pública, per 
infraccions en la tinença de gossos, per la gestió de runes i terres, per sorolls i 
vibracions i neteja de parcel·les. 
 Notificació del corresponent títol executiu (provisió de constrenyiment) dictat per 

l’òrgan municipal competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Multes coercitives 
 Notificació del corresponent títol executiu (provisió de constrenyiment) dictat per 

l’òrgan municipal competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
XI – Taxa per a la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals. Taxa per 
animals de companyia. 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 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. 
 

XII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació del corresponent títol executiu (provisió de constrenyiment) dictat per 

l’òrgan municipal competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

XIII – Taxa per retirada de vehicles de la via pública. Taxa per llicències urbanístiques. 
Taxa per servei d’intervenció de l’administració municipal en les activitats i 
instal·lacions. Taxa per ocupació de la via pública 
 Notificació del corresponent títol executiu (provisió de constrenyiment) dictat per 

l’òrgan municipal competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
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 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIV – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual 
consistirà en l’1,5 % dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin 
anualment en cada terme municipal les referides empreses 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que ne resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XV – Taxa d’aigua 
 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. 
 
XVI - Les facultats que la legislació urbanística atorga a la corporació municipal, en via 
de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques 
Col·laborades (Juntes de Compensació i Entitats Urbanístiques de Conservació), un 
cop providenciat el constrenyiment per l’Ajuntament.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
11.- Dictamen de data 16 de febrer de 2010 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga en data 22 de desembre de 2009 
acordà l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
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funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Santa Eugènia de Berga, en data 22 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica: 
 
- 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 deutes 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 en 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. 
 
12.- Dictamen de data 16 de febrer de 2010 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torelló, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 28

“El Ple de l’Ajuntament de Torelló en data 28 de desembre 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.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torelló, en data 
28 de desembre 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: 
 
- Dret de traspàs en les transmissions de les concessions administratives del mercat 
municipal. Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 Pràctica de les notificacions col·lectives en valor-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe, practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades anteriorment pel Ple de 
l’Ajuntament 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’indica: 
 
- 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 deutes 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 
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estat delegada en 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. 
 
13.- Dictamen de data 16 de febrer de 2010 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada per la Junta de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Vall del Tenes, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals.  
 
“La Junta de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes en data 14 de gener 
de 2010 acordà l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
locals 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 l’especificació de la delegació acordada per la Junta de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, en data 14 de gener de 2010 a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció  i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica: 
 
- L’Entitat 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 
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singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar 
els deutes 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 en 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. 
 
14.- Dictamen de data 16 de febrer de 2010 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallgorguina, 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 Vallgorguina en data 4 de desembre de 2009 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la 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 Vallgorguina, en 
data 4 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de  
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recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I – Taxa per les entrades de vehicles 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 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 – 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. 
 
IV – Taxa per llicències ambientals 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Multes coercitives 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades anteriorment pel Ple de 
l’Ajuntament 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’indica: 
 
- 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 deutes 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 en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Vallgorguina 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 les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions  
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
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 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses 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. 
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 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Taxa per recollida d’escombraries 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions  
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Taxa per manteniment de cementiri municipal 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions  
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Quotes d’urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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X – Altres ingressos de dret públic 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. 
 
XI – Taxa d’ocupació de la via pública 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII  - Sancions municipals 
 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 – Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIV – Les facultats que la legislació urbanística atorga a la Corporació municipal  per la 
recaptació en via de constrenyiment dels ingressos corresponents a les entitats 
urbanístiques col·laboradores, un cop providenciats de constrenyiment per 
l’Ajuntament: 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
15.- Dictamen de data 18 de febrer de 2010 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament dels Vilanova 
del Camí, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
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municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí en data 11 de gener de 2010 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la 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 
Vilanova del Camí, en data 11 de gener de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic, que a continuació s’indica: 
 
- 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 deutes 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 en 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. 
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Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Vilanova del Camí 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 de les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Notificació de les liquidacions. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – 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. 
 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 recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i industrials. Taxa per 
cementiri municipal. Taxa per entrada vehicles – guals. Taxa per ocupació sòl, subsòl i 
volada. Taxa per mercat municipal. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per llicències d’obertura d’establiments. 
Taxa per llicència de primera ocupació. 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Taxa per prestació serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en 
les activitats i instal·lacions. 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
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 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 % dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en 
cada terme municipal les referides empreses 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Altres ingressos no tributaris: Cambres frigorífiques mercat municipal. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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XII – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic. Taxa per expedició documents 
administratius. Taxa per parades mercat ambulant. Taxa per retirada vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament a la via pública. Taxa per utilització de les 
instal·lacions culturals i recreatives municipals. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Altres ingressos no tributaris: Quotes urbanístiques, llars d’infants, execucions 
subsidiàries, concessions administratives i sancions diverses. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Gerència de Serveis  d’Infraestructures, Viàries i Mobilitat 
 
16.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat en data 2 de 
març de 2010 per l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut del 
qual s’aprova l’informe complementari del decret d’emergència dictat en data 4 
de febrer de 2010 per fer front a les actuacions necessàries per a l’arranjament 
d’uns danys ocasionats al pont de la ctra. BV-3008 sobre el riu Cardener. T.m. 
Sant Joan Vilatorrada. 
 
“Vist el decret dictat pel President d’aquesta Diputació en data 4 de febrer de 2010, 
declarant l’emergència per actuar en el pont de la carretera BV-3008 sobre el riu 
Cardener, al terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada, a conseqüència dels danys 
detectats en una de les piles del pont tal i com es descrivia en l’informe tècnic emès en 
data 28 de gener de 2010, pel cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures de la Gerència de serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
Atès l’informe tècnic complementari, de data 17 de febrer d’enguany, aclaratori del 
decret d’emergència dictat abans esmentat, el qual és del tenor literal següent: 
 

“...L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures va emetre informe amb 
data 28 de gener de 2010 sobre els danys al pont de la carretera BV-3008 sobre el 
Cardener a Sant Joan de Vilatorrada, que va servir de base per a la sol·licitud de la 
tramitació d’un Decret d’Emergència i d’aquesta manera poder executar les reparacions 
necessàries de manera immediata. 
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El present informe complementa l’anterior, especificant el calendari dels fets que han portat 
fins la situació actual. 
 
- La nit del 7 al 8 de juliol de 2009 va passar un transport especial per aquest pont, prèvia 
autorització de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures 
 
- l'OTPAI, amb data 12 d'agost (menys d’un mes després del pas del transport) detecta una 
petita esquerda a la pila 2 del pont, aparentment sense importància estructural en aquell 
moment. Al no observar-se en aquell moment urgència, seguint els protocols interns 
d’actuació, es va decidir fer un seguiment d’aquest dany i incloure la reparació al següent 
projecte constructiu del programa anual de conservació de ponts. 
 
- el dia 28 de gener de 2010 es fa una segona inspecció i s'observa que el dany ha 
evolucionat, detectant-se ja caiguda d'una peça a la zona de recolzament de les bigues i 
posant en perill la seguretat del tauler del pont a curt termini, moment en el que es decideix, 
com a mesura de prudència, procedir a l’estintolament del tauler i reparació del capçal de la 
pila danyat, prèvia emissió d’informe recomanant la tramitació d’un decret d’emergència..”. 

 
Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat aclara que es va actuar 
d’emergència a conseqüència de la situació detectada el dia 28 de gener de 2010, que 
va requerir una ràpida actuació ja que estava en perill la seguretat del tauler del pont a 
curt termini, la qual cosa podia afectar la seguretat de les persones.  
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Restar assabentat de l’informe tècnic complementari de data 17 de febrer de 
2010, aclaratori del decret d’emergència dictat pel President d’aquesta Diputació, en 
data 4 de febrer de 2010 per reparar el pont BV-3008 sobre el riu Cardener (T.M.  Sant 
Joan de Vilatorrada) , de conformitat amb els extrems que es detallen en la part 
dispositiva de la present resolució. 
 
Segon.- Donar compte del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu coneixement, 
en la primera sessió que celebri.” 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
17.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret de data 9 de març 
de 2010, dictat per l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut 
del qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els 
efectes produïts per les nevades del dia 8 de març de 2010. 
 
“Vist l’informe emès, en data 9 de març de 2010, pel cap de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, el qual és del següent tenor literal: 
 
“...Amb motiu de l’episodi de neu i gel, que va començar ahir 8 de març de 2010, li informo: 
 

 La major part de la xarxa provincial es va veure afectada per nevades o per gel a la 
calçada i els seus voltants. Les precipitacions en forma de neu, es van anar produint de 
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forma força continuada, començant a la matinada del 8 i al llarg de tot el dia. En 
conseqüència, es va haver de retirar la neu de forma continuada. Un gran problema 
afegit va ser les baixes temperatures assolides, que van propiciar la aparició de 
plaques de gel en molts llocs, dificultant enormement la seva eliminació. Aquesta 
circumstància ha empitjorat el dia d’avui, havent la previsió de durar tota la setmana, 
d’acord amb les previsions meteorològiques de baixes temperatures. Per tant, en 
moltes zones, la utilització de sal està sent i serà massiva. S’adjunten les prediccions 
del CECAT i del Servei Meteorològic de Catalunya. 

 
 Tot i que la circulació es va restablint de forma ràpida, en aquest moment encara resten 

10 carreteres tallades. I les que no ho estan, s’estan portant a terme  feines 
d’eliminació de neu a vorals, i sobre tot, d’eliminació de plaques de gel. Aquestes 
últimes s’han format tant a les carreteres on havia nevat, com a les que havia plogut, 
de forma molt generalitzada. Els treballs de retirada de neu s’estan portant a terme 
amb els vehicles llevaneus. També amb l’ajuda de  maquinària d’obres públiques tipus 
mixtes, pales frontals, i motonivelladores. Els treballs de eliminació de plaques de gel, 
es porten a terme amb camions llevaneus amb saler. En el quadre s’adjunta 
maquinària utilitzada ahir, que continua treballant durant el dia d’avui. 

 
Relació de mitjans utilitzats en l'episodi de neu del 8 de març de 2010 
     
Centre de Conservació Equips * Maquinaria ** Sal   
Berga 5 13 110 Tn 
Vic 5 12 110 Tn 
Granollers 2 3 60 Tn 
Vilafranca 3 14 60 Tn 
Martorell 4 14 80 Tn  
Manresa-Igualada 4 22 80 Tn 
Total 23 78 500   
     
 Els equips estan formats per camions 4*4, equipats amb pala llevaneus i escampador de 

fundents. 
 
** La maquinària engloba principalment motonivelladores, retro- excavadores i pales  
excavadores  amb eines llevaneus      
 mesura que es van afrontant les glaçades i nevades, i restituïnt la vialitat, s’estan 

observant diversos danys que caldria reparar amb diligència, al objecte de garantir la 
seguretat del trànsit i a la vegada el patrimoni de la Diputació.  

 
 Com a desperfecte més evident,  ens trobem amb el deteriorament de ferms en molts 

punts. L’acumulació d’aigua, el gel, i la sal en alguns punts, ha danyat els paviments, 
concretant-se en la aparició de sots. A més del tapat dels forats amb aglomerat en fred, 
s’haurà de fer un apedaçat en alguns trams. També han aparescut esquerdes i d’altres 
patologies. Aquest concepte (els ferms) és el més costós, i s’haurà de portar a terme 
amb celeritat, doncs és el que més incideix en la seguretat del trànsit.  

 
 Un altre efecte de les nevades, ha estat la caiguda d’arbres. El pes de la neu, i el  terra 

moll, o també el vent en alguns casos, va provocar la caiguda d’arbres als marges de 
les carreteres amb presència boscosa. Alguns d’ells varen caure a la calçada. Però 
molts han caigut als marges, o be han quedat en posició inestable, amb perill de 
caiguda a la carretera. A més de la caiguda d’arbres, es va donar de forma important, 
la caiguda de fulles i branques.  
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 A més dels arbres caiguts, una quantitat de branques han quedat trencades o en 
situació inestable. Per a retirar-les s’haurà de precisar d’un equip  incloent com a mínim 
una trituradora. També s’haurà d’actuar sobre algun talús, amb desprendiments 

 
 El cost previst de les actuacions s’estima en 394.104.- euros, IVA inclòs, a justificar 

una vegada s’hagin portat a terme totes les feines, d’acord al pressupost que s’ajunta. 
No es pot precisar amb exactitud, el treball que portarà la tallada d’arbres per exemple, 
ja que una vegada es comencin les feines, s’anirà descobrint els arbres que han quedat 
en situació inestable, i que s’han de tallar igualment, per a mantenir la carretera en 
condicions de seguretat. Tampoc es sap el que costarà la eliminació de les plaques de 
gel de la calçada. 

 
 A la vista de l’anteriorment mencionat, es proposa que es declarin aquestes actuacions 

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 per poder fer front a totes les actuacions 
necessàries per retirar la neu i gel de les carreteres, així com la reparació dels 
desperfectes produïts a causa de les nevades caigudes el dia 8 de març de 2010, 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 un import aproximat de 394.104 EUR, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  G/31100/453A0/21000 del Pressupost d’aquesta Diputació 
per a l’exercici 2010, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una 
quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les 
mateixes. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu 
coneixement, en la primera sessió que celebri.” 
 
El portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana, sol·licità l’ús de la 
paraula per demanar-li a la Presidència que, apart de les actuacions necessàries que 
ha fet la Diputació en béns i patrimoni propi, que s’estudiï la necessitat de fer línies 
específiques d’ajut per als municipis que han quedat afectats; és a dir, sembla que els 
efectes del temporal i de la nevada tant en els boscos com, fins i tot, en els municipis, 
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el cost ha estat molt important i que mereixeria, almenys, que s’estudiés la possibilitat 
d’establir algun tipus d’ajuts concrets per a aquesta situació. 
 
Per contestar al Sr. Ciurana, la Presidència cedí l’ús de la paraula al vicepresident 
primer, Im. Sr. Mayoral, el qual manifestà que hi ha un element diferencial respecte a 
altres moments i és que el govern de la Generalitat i el govern de l’Estat han afrontat 
amb decisió el treball a l’entorn d’aquestes situacions i, per tant, ens trobem amb un 
acord del Consell Executiu de dimarts passat que, ara mateix, acaba de convertir-se ja 
en un decret que explica exactament quines són les mesures que s’aplicaran. En 
concret, el Consell Executiu de la Generalitat, a través del Departament de Medi 
Ambient, farà una actuació directa en els boscos, no només a la província sinó en el 
conjunt de Catalunya. En els espais en què nosaltres intervenim, en la gestió, com 
Collserola o com Montnegre-Corredor, nosaltres exercim la direcció i supervisió 
d’aquests treballs. Per tant, hi ha una línia d’acció immediata i el proper dilluns 
començarà el govern de la Generalitat a fer aquesta actuació. Les empreses estan 
contractades i nosaltres en farem el seguiment. També el propi govern de la 
Generalitat i el govern de l’Estat han aplicat línies d’ajut als municipis i en aquest cas 
no ens veiem en la necessitat de fer-ho nosaltres perquè a qui li corresponia ha fet 
aquesta feina. Evidentment, nosaltres acompanyarem els ajuntaments a través de 
l’assessorament, la direcció i, si s’escau també, en el moment en què els plans 
d’ocupació que el mateix govern de la Generalitat ha generat, a l’hora de fer els 
projectes i el seu seguiment. Per tant, estarem al costat dels ajuntaments, ho estem ja 
i, per altra banda també, amb els nostres propis mitjans, a partir del moment del dia 
següent al que es van produir les nevades, vam fer una acció directa per tal de netejar 
camins i deixar lliures d’obstacles els accessos als parcs naturals de la nostra gestió, 
als punts d’aigua i, també, deixar lliures les vies essencials per tal de fer prevenció 
d’incendis. 
 
Per finalitzar, respecte a aquest tema, la Presidència afegí que en aquests moments, 
s’està treballant ja des de la Diputació, tal com ha dit el vicepresident primer i també, 
evidentment, es dóna per suposat que s’ha treballat de manera extraordinària en el 
restabliment de la normalitat a totes les vies locals depenents de la Diputació de 
Barcelona, apart del tema de parcs. Veurem com evoluciona i, en tot cas, a partir 
d’aquesta e-volució prendrem consideració o entendrem si cal fer alguna cosa més o 
no de les que ja tenim plantejades. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
18.- Dictamen de data 24 de febrer de 2010 que proposa l’adjudicació provisional 
de 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” a la UTE CONSTRUCCIONS COTS I CLARET S.L.-
CONSTRUCCIONS LLORENÇ REIXACH I ASSOCIATS S.L:-CONSTRUCCIONS 
TOMAS GRACIA S.A., per un import de 5.383.524,27 EUR. més IVA, amb la 
declaració de les empreses excloses i la desestimació de la reclamació 
formulada. 
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“Vist el projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis 
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges, amb un 
pressupost de nou milions dos-cents onze mil quatre-cents nou amb vint cèntims 
(9.211.409,20) EUR, IVA inclòs, el que es desglossa en set milions nou-cents quaranta 
mil vuit-cents setanta (7.940.870,00) EUR IVA exclòs i, un milió dos-cents setanta mil 
cinc-cents trenta-nou amb vint cèntims (1.270.539,20) EUR d’IVA (16%), que conté 
l’Estudi de Seguretat i Salut, tal com preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, el qual projecte  va ser aprovat inicialment pel Consell General del 
Consorci del Patrimoni de Sitges, en data 5 d’octubre de 2009. 
 
Atès que a la despesa  plurianual de 9.211.409,20 EUR, (IVA inclòs del 16%) es va 
preveure que se li aplicaria un 18% d’IVA a partir del mes de juliol resultant un import 
total de 9.370.225,00 EUR. 
 
Atès que l’esmentat projecte d’obres aprovat va estar en tràmit d’informació pública 
durant un període de 30 dies hàbils, publicat en el BOPB núm 240, de 7 d’octubre de 
2009, finalitzant aquest període el dia 12 de novembre de 2009, sense haver-se 
presentat cap al·legació. 
 
Atès que es va procedir a la contractació d’aquestes obres , mitjançant acord del Ple 
de la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2009, acordant-se que per 
raó de la quantia i les característiques del contracte, es duria a terme l’adjudicació 
d’aquest contracte, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert d’adjudicació  
subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de 
valoració, d’acord amb el que preveuen els articles 134 i 141 a 145 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que es va procedir a la publicació de la  licitació de les obres en el DOUE S236 
de 8 de desembre de 2009, en el BOE núm 303 de 17 de desembre de 2009, en el 
BOPB núm 298 de 14 de desembre de 2009 i en el perfil del contractant de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Atès que resulta d’aplicació a aquest expedient de contractació la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del sector públic. 
 
Atès que dins del termini per a la presentació de proposicions, van presentar oferta les 
empreses: CABBSA, S.A,., UTE COTS I CLARET-C.LLORENÇ REIXACH I ASS.S.L-
CONTRUCCIONS TOMAS GRACIA, S.A., FERROVIAL AGROMAN, S.A., UTE 
COPISA-NATURSYSTEM S.L., VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., URCOTEX S.L., 
UTE ACSA-ELECNOR, S.A., FCC CONSTRUCCION, S.A, UTE COMSA, S.A-EMTE, 
SAU, TEYCO, S.L., UTE PAI, S.A-ALDESA, CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A., 
CLOSA ALEGRET, S.A.,  UTE VOPI4 S.A-REHACSA, UTE IMESAPI S.A-SEDESA, 
UTE GEA 21-ASPHALT ROAD, COPCISA, S.A., UTE XEDEX, S.A-REHABILIT, OHL, 
S.A., CORSAN-CORVIAM, S.A., UTE DRAGADOS, S.A-GEOCISA, UTE LEVANTE, 
S.A.-CYREPSA, S.L., UTE CLEOP, S.A-CONTRATAS Y OBRAS, S.A, 
CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.  
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Atès que es va constituir la Mesa de contractació el dia 28 de gener de 2010 i que, 
prèvia qualificació dels documents presentats en temps i forma, es va proposar 
l’exclusió de la present licitació de les empreses CABBSA, S.A, FERROVIAL 
AGROMAN, S.A., UTE COPISA-NATURSYSTEM, S.L., UTE ACSA-ELECNOR, S.A., 
UTE VOPI4-REHACSA, UTE XEDEX S.A.-REHABILIT, CONSTRUCTORA DE 
CALAF, per no haver acreditat la solvència tècnica específica requerida en el Plec de 
clàusules administratives particulars, admetent-se les altres 17 proposicions 
presentades. 
 
Atesa l’acta de la Mesa de Contractació, referida a la sessió del dia 28 de gener, que 
indica textualment pel que fa a les empreses licitadores excloses  que “...la Gerència 
de Serveis d'Equipaments, lnfraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic exposa 
que resten excloses les empreses CABBSA, SA,  FERROVIAL AGROMAN, SA, UTE: 
COPISA-NATURSYSTEM, SL UTE: ACSA-ELECNOR, SA, UTE: VOPI 4, SA-
REHACSA, UTE: XEDEX, SA-REHABILIT i CONSTRUCTORA DE CALAF pels motius 
que s'indiquen a l'informe emès per ella mateixa amb data 27 de gener de 2010, que 
adjuntem a la present acta”. 
 
Atesa la reclamació presentada per la Unió Temporal d’Empreses formada per 
REHAC, S.A i VOPI 4, S.A., a través dels seus representants legals,  mitjançant escrit 
de data 8 de febrer de 2010, en el qual manifesten la seva oposició a la decisió de la 
Mesa de contractació de l’Àrea d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge, reunida en 
sessió de data 28 de gener de 2010, d’exclusió de l’esmentada UTE de la licitació  per 
no haver acreditat la solvència tècnica exigida en el Plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen aquesta contractació. 
 
Vist el tenor literal de l’informe de data 27 de gener de 2010, annex a l’acta indicada de 
la sessió de 28 de gener de 2010, de la Mesa de Contractació, pel que fa referència a 
la Unió Temporal d’Empreses formada per REHAC, S.A i VOPI 4, S.A.:  
 

“RELACIO D'EMPRESES EXCLOSES EN LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE 
RESTAURACIÓ, CONDICIONAMENT I REMODELAGIÓ DEL CONJUNT D'EDIFICIS DEL 
MUSEU MARICEL DE MAR, CAN ROCAMORA I MUSEU DEL CAU FERRAT DE SITGES. 
 
La documentació demanada a les empreses que no havien justificat la solvència tècnica 
específica prevista en la clàusula 1.10 del Plec ha estat: 
 
1.- Declaració de compromís dels tècnics proposats com a Cap d'obra i auxiliar, de 
desenvolupar aquestes tasques en cas de que I'empresa resultés adjudicatària. 
 
2.- Acreditació de I'experiència del tècnic proposat com a Cap d'obra, d'una obra de 
rehabilitació d'edificis històrics artístics amb un PEC superior a 3.000.000 EUR en els 
darrers 10 anys, amb certificat de plena satisfacció del Promotor o de la Direcció facultativa.  
 
Un cop transcorregut els 3 dies de termini donats i analitzada la documentació lliurada 
s'exclou les següents empreses pel motius següents: 
//...// 
 
14 UTE VOPI 4, S.A. REHACSA 
2 L'experiència que s'acredita del tècnic designat és de Direcció 
Facultativa, no de Cap d'obra. 
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//...//” 
 
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i 
Patrimoni Arquitectònic, en relació a l’escrit presentat per la Unió Temporal d’Empreses 
formada per REHAC, S.A i VOPI 4, S.A.:  

 
“INFORME 
 
Sobre l’escrit d’al.legació presentat per les empreses REHAC, SA i VOPI 4, SA per l’exclusió 
de les esmentades empreses del procés de licitació  de les obres “Restauració 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i museu del Cau Ferrat, de Sitges”, per no haver acreditat la solvència tècnica 
requerida. 
 
Amb data 8 de febrer de 2010 els Srs. José Luis Trillo Atán, i Josep Ma. Barnés Sabaté, 
apoderat de REHAC, SA i administrador de VOPI 4 SA, respectivament, empreses que, amb 
compromís de formar una Unió Temporal d’Empreses en cas de resultar adjudicatàries, es 
van presentar al procediment de licitació indicat a l’encapçalament, han presentat escrit 
d’al.legacions a la seva exclusió del procés per no haver acreditat la solvència tècnica 
exigida. 
 
Efectivament, aquestes empreses han estat excloses del procediment per no haver acreditat 
mitjançant certificat del promotor o de la Direcció facultativa l’experiència de la persona 
proposada com a Cap d’obra. 
 
La raó de l’exclusió és que l’experiència que s’acredita de la persona proposada ho és com 
a integrant de la Direcció facultativa i no com a Cap d’obra. 
 
En el punt cinquè de l’al·legació es manifesta la disconformitat amb aquest criteri, “en 
considerar que la clàusula 1.10 del plec de clàusules administratives particulars demana un 
tècnic superior amb experiència en obres de rehabilitació d’edificis històrics artístics, amb un 
PEC superior a 3.000.000 EUR, en els darrers 10 anys, però no menciona que aquesta 
experiència ha de ser com a cap d’obra, pel que considerem acreditada suficientment la 
solvència tècnica exigida”. 
 
La clàusula 1.10 del plec de clàusules administratives particulars que es cita textualment en 
el punt segon de l’al.legació, diu: 
 
“A més com a solvència  tècnica especifica es demana: 
 

 Declaració responsable que l’empresa es compromet durant tota la vigència del 
contracte a tenir com a Cap d’obra, un titulat/a d’escola tècnica superior, amb 
experiència en una obra de  rehabilitació d’edificis històrics artístics, amb un PEC 
superior a 3.000.000 EUR, en els darrers 10 anys,  i també, un/a auxiliar amb titulació 
tècnica de grau mitjà, ambdós amb dedicació plena durant el temps d’execució de 
l’obra, els quals a més han de ser responsables de la seguretat de l’obra, d’acord amb 
les  directrius  del coordinador/a de seguretat i salut de l’obra i el pla de seguretat i 
salut presentat. A aquests efectes, l’empresa ha de presentar la declaració de 
compromís de professionals adequats . Aquest requisit s'ha d'acreditar amb certificat 
a plena satisfacció del promotor o de la Direcció Facultativa.”  

 
A més, en la fase de subsanació, se li va comunicar a les empreses que calia aportar: 
”Acreditació de l’experiència del tècnic proposat com a Cap d’obra, d’una obra de 
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rehabilitació d’edificis històrics amb un PEC superior a 3.000.000 EUR en els darrers 10 
anys, amb certificat de plena satisfacció del promotor o de la Direcció facultativa” 
Els certificats presentats, ho son per part d’un tècnic de la Direcció Facultativa de dues 
obres que acompleixen sobradament els requisits de tractar-se d’edificis historico artístics i 
de pressupost, però en ambdós certificats s’indica que la persona objecte del certificat va 
intervenir en aquestes obres “integrado dentro de l’equipo de Dirección Facultativa”. 
 
Per tant, la discrepància està en considerar que no queda explicitat que l’experiència que 
s’ha d’acreditar ho sigui en les funcions de Cap d’Obra i sigui suficient experiència en haver 
participat en obres de les característiques requerides. 
 
Es del tot evident que quan es requereix  experiència mínima per dur a terme una tasca o 
responsabilitat determinada, aquesta experiència fa referència a aquesta mateixa tasca o 
responsabilitat. 
 
Tant és així que en els certificats emesos es fa descripció de les tasques desenvolupades 
per la persona objecte del certificat, essent en tots els casos semblants a les de Cap d’obra, 
la qual cosa indica clarament que s’era conscient que el que calia acreditar era l’experiència 
en aquesta tasca. 
 
D’altra banda les tasques de la Direcció facultativa encara que puguin semblar coincidents 
amb les del/la Cap d’obra, es desenvolupen com a control i seguiment i així s’indica en els 
certificats presentats, i es troben molt allunyades de les de gestió directa de l’obra, dels 
recursos humans i materials, de la qualitat d’execució i de la coordinació d’industrials, etc, 
que du a terme un/a Cap d’obra i que son molt importants per garantir el correcte 
desenvolupament de l’obra. 
 
Finalment, sense dubtar de la qualificació professional de la persona proposada ni de la 
seva validesa per dur a terme les tasques de Cap d’obra, no es pot donar com a 
correctament acreditat tal com es demanava als Plecs i s’ha exigit a tots els concursant, 
amb l’agreujant del fet de que una Direcció facultativa es certifiqui a si mateixa l’haver dut a 
terme unes tasques concretes per donar valides a una experiència és del tot incongruent, 
mentre que no ho seria si l’objecte de la certificació fos la tasca del Cap d’obra com es 
demana en els Plecs. 
 
Per tot això exposat, es considera que en cap cas queda acredita l’experiència requerida de 
la persona proposada com a Cap d’obra en el termes indicats en la clàusula 1.10 del Plec 
de clàusules administratives particulars i, per tant, correspon desestimar l’escrit d’al·legació 
presentat. 
 
Barcelona, a 9 de febrer de 2010 
 
EL GERENT DE SERVEIS D’EQUIPAMENTS 
INFRAESTRUCTURES URBANES I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
Sgt: Josep Solé Arqués” 

 
 
Atès que en la següent sessió de la Mesa de contractació es va procedir a l’obertura 
dels sobres que contenien els criteris avaluables de forma automàtica de les ofertes 
presentades pels licitadors admesos i amb el següent resultat pel que fa a l’oferta 
econòmica: 
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 EMPRESA OFERTA (€ IVA exclòs) 
1 CABBSA,  SA EXCLOSA 

2 
UTE:COTS I CLARET- C.LLORENÇ REIXACH I 
ASS.SL - CONST. TOMAS GRACIA,SA 5.383.524,27€ 

3 FERROVIAL AGROMAN, SA EXCLOSA 
4 UTE:COPISA-NATURSYSTEM, SL EXCLOSA 
5 VIAS Y CONSTRUCCIONES,SA 5.647.546,75€ 
6 URCOTEX I.,SL 6.108.362,58€ 
7 UTE:ACSA - ELECNOR, SA EXCLOSA 
8 FCC CONSTRUCCIÓN, SA 5.741.249,00€ 
9 UTE:COMSA,SA - EMTE, SAU 6.690.179,50€ 

10 TEYCO, SL 6.087.470,96€ 
11 UTE:PAI, SA - ALDESA 5.852.708,73€ 
12 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA 5.931.877,93€ 
13 F. CLOSA ALEGRET,SA 6.734.651,85€ 
14 UTE: VOPI 4, SA - REHACSA EXCLOSA 
15 UTE: IMESAPI, SA - SEDESA 6.575.040,36€ 
16 UTE:GEA 21 - ASPHALT ROAD 5.217.945,67€ 
17 COPCISA, SA 5.917.516,21€ 
18 UTE: XEDEX, SA - REHABILIT EXCLOSA 
19 OHL, SA 5.880.579,83€ 
20 CORSAN-CORVIAM, SA 6.652.860,88€ 
21 UTE: DRAGADOS, SA - GEOCISA 6.611.664,20€ 
22 UTE: LEVANTE,SA - CYRESPA, SL 6.414.348,93€ 
23 UTE: CLEOP,SA -CONTRATAS Y OBRAS, SA 6.463.743,44€ 
24 CONSTRUCTORA DE CALAF EXCLOSA 

 
Atès que la Mesa de Contractació en la mateixa sessió acordà trametre la 
documentació tècnica juntament amb les ofertes econòmiques, a la Gerència de 
Serveis d’Equipaments, infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic per tal que 
s’emetés l’informe tècnic previ a la proposta d’adjudicació. 
 
Atès que la Mesa de contractació, en sessió de data 18 de febrer de 2010, va acceptar 
l’informe tècnic d’adjudicació provisional, emès en data 2 de febrer de 2010 per la 
Gerència de Serveis d’Equipaments, infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic, el text del qual és el següent: 
 
 

“.....1. Antecedents 
 
El pressupost de licitació es de set milions nou-cents quaranta mil vuit-cents setanta  euros 
(7.940.870,00 €). 
 
 

Pressupost sense 
IVA 

Tipus impositiu 
d’IVA 

Import de l’IVA Import de la despesa IVA 
inclòs 

7.940.870,00 EUR 16% 1.270.539,20 EUR 9.211.409,20 EUR 
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S’han presentat un total de 24 ofertes per les empreses i UTE’s següents: 
 
1 CABBSA,  SA 
2 UTE:COTS I CLARET- C.LLORENÇ REIXACH I ASS.SL - CONST. TOMAS GRACIA,SA 
3 FERROVIAL AGROMAN, SA 
4 UTE:COPISA-NATURSYSTEM, SL 
5 VIAS Y CONSTRUCCIONES,SA 
6 URCOTEX I.,SL 
7 UTE:ACSA - ELECNOR, SA 
8 FCC CONSTRUCCIÓN, SA 
9 UTE:COMSA,SA - EMTE, SAU 
10 TEYCO, SL 
11 UTE:PAI, SA – ALDESA 
12 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA 
13 F. CLOSA ALEGRET,SA 
14 UTE: VOPI 4, SA – REHACSA 
15 UTE: IMESAPI, SA – SEDESA 
16 UTE:GEA 21 - ASPHALT ROAD 
17 COPCISA, SA 
18 UTE: XEDEX, SA – REHABILIT 
19 OHL, SA 
20 CORSAN-CORVIAM, SA 
21 UTE: DRAGADOS, SA – GEOCISA 
22 UTE: LEVANTE,SA - CYRESPA, SL 
23 UTE: CLEOP,SA -CONTRATAS Y OBRAS, SA 
24 CONSTRUCTORA DE CALAF 
 
S’han exclòs 7 licitadors per no haver  justificat la solvència tècnica específica prevista en la 
clàusula 1.10 del Plec: 
 
1.- Declaració de compromís dels tècnics proposats com a Cap d'obra i auxiliar, de 
desenvolupar aquestes tasques en cas de que l'empresa resultés adjudicatària. 
 
2.- Acreditació de l'experiència del tècnic proposat com a Cap d'obra, d'una obra de 
rehabilitació d'edificis històrics artístics amb un PEC superior a 3.000.000 EUR en els 
darrers 10 anys, amb certificat de plena satisfacció del Promotor o de la Direcció facultativa. 
 
1 CABBSA, Obras y Servicios, S.A. 
 1 No es presenta la Declaració de compromís dels tècnics proposats com a Cap d'obra 
i auxiliar, de desenvolupar aquestes tasques en cas de que l'empresa resultés adjudicatària. 
  

2 En els certificats aportats s’acredita l’experiència de l’empresa, però no la del tècnic 
designat com a Cap d’Obra. 
 
3 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 
 
 2 No s’acredita l'experiència del tècnic proposat com a Cap d'obra, d'una obra de 
rehabilitació d'edificis històrics artístics amb un PEC superior a 3.000.000 EUR en els 
darrers 10 anys, amb certificat de plena satisfacció del Promotor o de la Direcció Facultativa. 
 
4 UTE COPISA NATURSYSTEM, S.L. 
 

2 L’experiència que s’acredita del tècnic designat és de Direcció Facultativa, no es 
de Cap d’obra. 
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7 UTE ACSA ELECNOR, S.A.  
 
 2 En els certificats aportats s’acredita l’experiència de l’empresa, però no la del tècnic 
designat com a Cap d’Obra. 
 
14 UTE VOPI 4, S.A. REHACSA 
 

2 L’experiència que s’acredita del tècnic designat és de Direcció Facultativa, no de 
Cap d’obra. 
 
18 UTE XECEX, S.A. REHABILIT 
 
 2 En el certificat aportat no consta el pressupost de l’obra. 
 
24 CONSTRUCTORA DE CALAF 
 
 2 L’experiència que s’acredita del tècnic designat és de Coordinador tècnic en 
representació de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, no 
de Cap d’obra. 
 
2. Criteris d’adjudicació i valoració de les ofertes 
 
Els 3 criteris avaluables de forma automàtica (100%) d’acord amb la clàusula 1.11 del plec 
de clàusules administratives particulars son: 
 
2.1 -Preu ofertat.  Puntuació màxima de 60 punts. S'atorgarà la màxima puntuació a 
aquells licitadors que ofereixen una baixa més gran  i la resta de les ofertes es puntuarà de 
forma proporcional, en el benentès  que l’oferta que iguali el pressupost de licitació obtindrà 
0 punts. Igualment, obtindrà 0 punts les ofertes que no aportin la justificació que es detalla 
en la clàusula 1.9) relativa al contingut del sobre núm 2. 
 
Documentació que cal aportar: S'haurà de justificar la baixa realitzada amb 
l'enumeració de les partides i els capítols on es pot millorar el preu i perquè. No es 
valorarà cap baixa que no estigui  justificada. 
 
L’oferta més econòmica  ha estat de 5.217.945,67 € sense IVA i correspon a la UTE GEA 
21 – ASPHALT ROAD que obté els 60 punts., la resta de les ofertes es puntua de forma 
proporcional: 
 

EMPRESA OFERTA 
(IVA inclòs) 

BAIXA 
ABSOLUTA 

% 
BAIXA 

PUNTUACIÓ

UTE: GEA 21 ASPHALT ROAD 5.217.945,67 2.722.924,33 34,29 60,00 
UTE: COTS I CLARET – C.LLORENÇ 
REIXACH I ASS.SL – CONST. TOMAS 
GRACIA SA 

5.383.524,27 2.557.345,73 32,20 56,35 

VIAS I CONSTRUCCIONES SA 5.647.546,75 2.293.323,25 28,88 50,53 
FCC CONSTRUCCIÓN, SA 5.741.249,00 2.199.621,00 27,70 48,47 
UTE: PAI, SA – ALDESA 5.852.708,73 2.088.161,27 26,30 46,01 
OHL, SA 5.880.579,83 2.060.290,17 25,95 45,40 
COPCISA, SA 5.917.516,21 2.023.535,79 25,48 44,58 
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA 5.931.877,93 2.008.992,07 25,30 44,27 
TEYCO, SL 6.087.470,96 1.853.399,04 23,34 40,84 
URCOTEX I, SL 6.108.362,58 1.832.507,42 23,08 40,38 
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EMPRESA OFERTA 
(IVA inclòs) 

BAIXA 
ABSOLUTA 

% 
BAIXA 

PUNTUACIÓ

UTE: LEVANTE, SA – CYRESPA, SL 6.414.348,93 1.526.521,07 19,22 33,64 
UTE: CLEOP, SA – CONTRATAS Y 
OBRAS, SA 

6.463.743,44 1.477.126,56 18,60 32,55 

UTE: IMESAPI, SA – SEDESA 6.575.040,36 1.365.829,64 17,20 30,10 
UTE: DRAGADOS, SA – GEOCISA 6.611.644,20 1.329.205,80 16,74 29,29 
CORSAN – CORVIAM, SA 6.652.860,88 1.288.009,12 16,22 28,38 
UTE: COMSA, SA – EMTE, SAU 6.690.179,50 1.250.690,50 15,75 27,56 
F. CLOSA ALEGRET, SA 6.734.651,85 1.206.218,15 15,19 26,58 

 
2.2 - Reducció de termini. Puntuació màxima de 20 punts. S'atorgarà la màxima 
puntuació a aquells licitadors que ofereixen una reducció de termini més gran, expressat en 
número de setmanes (entenent que el termini d’execució del projecte de vint-i-sis mesos 
són 112 setmanes)  i la resta de les ofertes es puntuarà de forma proporcional, en el 
benentès de què la oferta que iguali el termini de licitació obtindrà 0 punts. S'acceptarà com 
a reducció de termini l'avançament de lliurament d'un edifici del conjunt i en aquest cas 
s'aplicarà un coeficient de 0,8 . La reducció de termini no es pot aplicar als 5 primers mesos 
d'obra dedicats a l'arrencada de rajoles. 
 
Igualment, obtindrà 0 punts les ofertes que no aportin la justificació que es detalla en la 
clàusula 1.9) relativa al contingut del sobre núm 2. 

 
Documentació que cal aportar: La reducció del termini total i en el seu cas del 
lliurament avançat d’un edifici, ha de ser justificada amb una planificació de l'obra 
on figurin el temps d'execució per capítols així com els recursos humans i els 
mitjans auxiliars assignats setmanalment. Caldrà justificar específicament com es 
porta a terme aquesta reducció, no es valorarà cap reducció de termini que no 
incorpori planificació de l’obra o que aquesta sigui incomplerta. 

 
A continuació es relacionen les ofertes presentades i la reducció de terminis expressada en 
setmanes que resulta d’aplicar les criteris indicats: 

 
2 UTE:COTS I CLARET- C.LLORENÇ REIXACH I ASS.SL - CONST. TOMAS GRACIA,SA 
Termini total                                        76 setmanes 
Detall dels terminis parcials  Edifici Rocamora             63 setmanes 
                                              Edifici Cau Ferrat            52 setmanes 
Càlcul de la reducció     112-76  +  (76-63) x 0,8  +  (76-52) x 0,8  =   65,6 setmanes 
 
5 VIAS Y CONSTRUCCIONES,SA 
Termini total                                        69 setmanes 
Detall dels terminis parcials Edifici Rocamora             52 setmanes 
                                              Edifici Cau Ferrat           52 setmanes 
Càlcul de la reducció     112-69  +  (69-52) x 0,8  +  (69-52) x 0,8  =   70,2 setmanes 
 
6 URCOTEX I.,SL 
Termini total                                                                  20 mesos = 86,15 setmanes 
Detall dels terminis parcials  Edifici Rocamora             18 mesos = 77,53 setmanes 
                                             Edifici Cau Ferrat             17 mesos = 73,23 setmanes 
Càlcul de la reducció   112-86,15  +  (86’15-77,53) x 0,8  +  (86’15-73,23) x 0,8  =  43 setmanes 
 
8 FCC CONSTRUCCIÓN, SA 
Termini 87 setmanes  Reducció termini 25 setmanes 
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9 UTE:COMSA,SA - EMTE, SAU 
Termini 457 dies = 65,28 setmanes       Reducció termini 46,71 setmanes 
 
10 TEYCO, SL 
Termini 22 mesos = 94,76 setmanes       Reducció termini 17,23 setmanes 
 
11 UTE:PAI, SA – ALDESA 
Reducció termini  26 setmanes 
 
12 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA 
Termini 87 setmanes   Reducció termini 25 setmanes 
 
13 F. CLOSA ALEGRET,SA 
Termini 91,5 setmanes   Reducció termini 20,5 setmanes 
 
15 UTE: IMESAPI, SA – SEDESA 
Termini 94 setmanes   Reducció termini 18 setmanes 
 
16 UTE:GEA 21 - ASPHALT ROAD 
Termini total                                        83 setmanes 
Detall dels terminis parcials Edifici Cau Ferrat             65 setmanes 
Càlcul de la reducció     112-83  +  (83-65) x 0,8  =   43,4 setmanes 
 
17 COPCISA, SA 
Termini 22 mesos = 94,76 setmanes       Reducció termini 17,23 setmanes 
 
19 OHL, SA 
Termini 83 setmanes   Reducció termini 29 setmanes 
 
20 CORSAN-CORVIAM, SA 
Reducció termini  12 setmanes 
 
21 UTE: DRAGADOS, SA – GEOCISA 
Termini total                                             22,5 
Detall dels terminis parcials  Edifici Rocamora             21 mesos = 90,46 setmanes 
                                              Edifici Cau Ferrat            17 mesos = 73,23 setmanes 
Càlcul de la reducció  112-96,92 + (96,92-90,46) x 0,8 + (96,92-73,23) x 0,8  = 39,19 setmanes 
 
22 UTE: LEVANTE,SA - CYRESPA, SL 
Termini total                                                                     22 mesos = 94,76 setmanes  
Detall dels terminis parcials Edifici Maricel de Mar          20 mesos = 86,15 setmanes 
Càlcul de la reducció     112-94,76  +  (94,76-86,15) x 0,8  =   24,12 setmanes 
 
23 UTE: CLEOP,SA -CONTRATAS Y OBRAS, SA 
Termini 21 mesos   90,46 setmanes       Reducció termini 21,53 setmanes 
 
L’empresa que ofereix una major reducció de termini amb 70,2 setmanes es Vias i 
Construcciones S.A. que obté els 20 punts, la resta d’ofertes es valoren proporcionalment. 
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EMPRESA
REDUCCIÓ DE 
TERMINI 112 PUNTUACIÓ

VIAS Y CONSTRUCCIONES,SA 70,20 20,00

UTE:COTS I CLARET- C.LLORENÇ REIXACH
 I ASS.SL - CONST. TOMAS GRACIA,SA 

65,60 18,69

UTE:COMSA,SA - EMTE, SAU 46,71 13,31

UTE:GEA 21 - ASPHALT ROAD 43,40 12,36

URCOTEX I.,SL 43,07 12,27

UTE: DRAGADOS, SA - GEOCISA 39,19 11,17

OHL, SA 29,00 8,26

UTE:PAI, SA - ALDESA 26,00 7,41

FCC CONSTRUCCIÓN, SA 25,00 7,12

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA 25,00 7,12

UTE: LEVANTE,SA - CYRESPA, SL 24,12 6,87

UTE: CLEOP,SA -CONTRATAS Y OBRAS, SA 21,53 6,13

F. CLOSA ALEGRET,SA 20,50 5,84

UTE: IMESAPI, SA - SEDESA 18,00 5,13

COPCISA, SA 17,23 4,91

TEYCO, SL 17,23 4,91

CORSAN-CORVIAM, SA 12,00 3,42  
 
2.3 - Superfície en m2 d'ocupació de la via pública necessària per la implantació de 
l'obra. Puntuació màxima de 20 punts. S'atorgarà la màxima puntuació a aquells licitadors 
que ocupin una superfície més petita de via pública, 0 punts al que ocupi la màxima 
superfície  i la resta de les ofertes es puntuarà de forma proporcional. Igualment, obtindrà 0 
punts les ofertes que no aportin la justificació que es detalla en la clàusula 1.9) relativa al 
contingut del sobre núm 2. 

 
Documentació que cal aportar: Caldrà especificar la superfície en m2 que 
ocuparà la implantació de l'obra així com la seva situació en planta impresa en 
paper a escala en el plànol d’emplaçament i cal adjuntar també l'arxiu d'autocad.  
S'ha de justificar que amb aquesta implantació proposada es compleixen totes 
les normatives i l'execució de l'obra és possible. Caldrà aportar un estudi de la 
seqüència dels principals materials amb les seves dimensions a utilitzar a l'obra 
així com la gestió del seu abassegament, i els mitjans auxiliars a utilitzar. No es 
valorarà cap oferta que no estigui  justificada i que no tingui en compte el que 
prescriu la clàusula 2.15 del present Plec.  
 
2.15) Afectacions a la via pública 
Durant tota l'obra s'ha d'assegurar la lliure circulació pel carrer dels museus així com 
l'accés i continuïtat de l'activitat de la resta d'edificis del carrer. 

 
A continuació s’indica l’ocupació ofertada per cada concursant expressada en m2 i, quan 
s’escau, la correcció efectuada en funció dels amidaments sobre el plànol de proposta 
presentat. També s’indiquen les propostes que no aporten la justificació requerida i, per tant, no 
es valoren en aquest apartat.: 
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2 UTE:COTS I CLARET- C.LLORENÇ REIXACH I ASS.SL - CONST. TOMAS GRACIA,SA 
 
M2 ocupació via pública 5,10 m2 
 
5 VIAS Y CONSTRUCCIONES,SA 
 
M2 ocupació via pública 29,15 m2 
 
6 URCOTEX I.,SL 
 
M2 ocupació via pública 0 m2 
 
8 FCC CONSTRUCCIÓN, SA 
 
M2 ocupació via pública 2,25 m2 
 
9 UTE:COMSA,SA - EMTE, SAU 
 
M2 ocupació via pública 177,5 m2 
 
10 TEYCO, SL 
 
M2 ocupació via pública, Fase 1 75 m2, Fase 2 132 m2, Fase 3 i 4 120 m2  
No es justifica la ubicació dels vestidors, lavabos, oficines, acopis ni dels mitjans auxiliars. Obté 
0 punts 
 
11 UTE:PAI, SA – ALDESA 
 
M2 ocupació via pública 361 m2 
Aquesta empresa ha inclòs la superfície de la plataforma elevada del carrer Fonollar com a 
superfície d’ocupació de la via pública, a diferència de les altres empreses. Per unificar les 
ofertes se li resta aquesta superfície però se li afegeix  la superfície del carrer Fonollar que 
queda dins de la tanca d’obra, així com la superfície de l’escala que dona accés a aquesta 
plataforma mesurades amb Autocad. Total 294,07 m2 
 
12 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA 
 
M2 ocupació via pública 0 m2 
 
13 F. CLOSA ALEGRET,SA 
 
M2 ocupació via pública 118,33 m2 
 
15 UTE: IMESAPI, SA – SEDESA 
 
M2 ocupació via pública 28,84 m2 
No es justifica la ubicació dels vestidors ni dels lavabos. Obté 0 punts. 
 
16 UTE:GEA 21 - ASPHALT ROAD 
 
M2 ocupació via pública 6,74 m2 
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17 COPCISA, SA 
 
M2 ocupació via pública sense especificar. 
Segons plànol d’autocad es comptabilitza la superfície del carrer Fonollar darrera la tanca 
d’obra i superfície amb casetes, contenidors i acopis de la plaça de la Torreta. Total 269,23 m2 
 
19 OHL, SA 
 
M2 ocupació via pública segons licitador 102,54 m2 sense contenidors, 123,93 m2 amb 
contenidors. 
 
L’ocupació mesurada sobre plànol d’autocad corresponent a la grua de la façana del Miramar, 
l’escala d’accés a la plataforma del carrer Fonollar, el tros de carrer que queda darrera la tanca 
d’obra del carrer Fonollar i l’espai per l’altre grua, els contenidors, wc... de la plaça sumen 
183,64 m2 
 
20 CORSAN-CORVIAM, SA 
 
M2 ocupació via pública 170,64 m2 
 
21 UTE: DRAGADOS, SA – GEOCISA 
 
M2 ocupació via pública 201,65 m2 1ª Fase, 222,33 m2 2ª Fase. 
 
22 UTE: LEVANTE,SA - CYRESPA, SL 
 
M2 ocupació via pública 36,5 m2 + 6,27 m2 = 42,77 m2 
S’ha afegit la superfície de l’escala d’accés a la plataforma elevada del carrer Fonollar (6,27m2) 
que no s’havia comptabilitzat. 
 
23 UTE: CLEOP,SA -CONTRATAS Y OBRAS, SA 
 
M2 ocupació via pública144’1 m2 + 6,27 m2 + 18,59 m2 + 52,67 m2 = 221,63 m2 
S’ha afegit la superfície de l’escala d’accés a la plataforma elevada del carrer Fonollar 
(6,27m2), la grua situada al costat de la façana del Maricel (18,59 m2)  i la superfície del carrer 
Fonollar que queda dins de la tanca (52,67 m2). Les superfícies s’han mesurat a l’arxiu 
d’autocad. 
 
La menor ocupació de la via pública a estat de 0 m2 ofertada per les empreses URCOTEX 
I.,SL i 
 
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA que obtenen 20 punts i la major ocupació ha estat de 
294,07 m2 de UTE:PAI, SA – ALDESA que obté 0 punts. La resta d’ofertes es valoren 
proporcionalment. La justificació de l’organització de l’obra presentada per les empreses UTE: 
IMESAPI, SA – SEDESA i TEYCO, SL no es considera suficient i obtenen 0 punts. 
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EMPRESA

SUPERFÍCIE EN 

M2 D'OCUPACIÓ 
DE LA VIA 
PÚBLICA

PUNTUACIÓ

URCOTEX I.,SL 0,00 20,00

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA 0,00 20,00

FCC CONSTRUCCIÓN, SA 2,25 19,85

UTE:COTS I CLARET- C.LLORENÇ REIXACH
 I ASS.SL - CONST. TOMAS GRACIA,SA 

5,10 19,65

UTE:GEA 21 - ASPHALT ROAD 6,74 19,54

VIAS Y CONSTRUCCIONES,SA 29,15 18,02

UTE: LEVANTE,SA - CYRESPA, SL 36,50 17,52

F. CLOSA ALEGRET,SA 118,33 11,95

CORSAN-CORVIAM, SA 170,64 8,39

UTE:COMSA,SA - EMTE, SAU 177,50 7,93

OHL, SA 183,64 7,51

UTE: DRAGADOS, SA - GEOCISA 201,65 6,28

UTE: CLEOP,SA -CONTRATAS Y OBRAS, SA 221,63 4,92

COPCISA, SA 269,23 1,69

TEYCO, SL 132,00 0,00

UTE: IMESAPI, SA - SEDESA 28,84 0,00

UTE:PAI, SA - ALDESA 294,07 0,00  
 
3 Valoració global 
 
El quadre següent recull les puntuacions obtingudes en cada apartat i la suma total resultant, 
ordenat de major a menor puntuació total obtinguda 
 

 
 

EMPRESA OFERTA
(IVA exclòs)

% BAIXA PUNTUACIÓ

REDUCCIÓ  
DE TERMINI  

112
PUNTUACIÓ 

SUPERFÍCIE  
EN M 2  

D'OCUPACIÓ  
DE LA VIA  
PÚBLICA 

PUNTUACIÓ Σ

2 UTE:COTS I CLARET- C.LLORENÇ REIXACH
 I ASS.SL - CONST. TOMAS GRACIA,SA 

5.383.524,27 32,20% 56,35 65,60 18,69 5,10 19,65 94,69

16 UTE:GEA 21 - ASPHALT ROAD 5.217.945,67 34,29% 60,00 43,40 12,36 6,74 19,54 91,91

5 VIAS Y CONSTRUCCIONES,SA 5.647.546,75 28,88% 50,53 70,20 20,00 29,15 18,02 88,55

8 FCC CONSTRUCCIÓN, SA 5.741.249,00 27,70% 48,47 25,00 7,12 2,25 19,85 75,44

6 URCOTEX I.,SL 6.108.362,58 23,08% 40,38 43,07 12,27 0,00 20,00 72,65

12 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA 5.931.877,93 25,30% 44,27 25,00 7,12 0,00 20,00 71,39

19 OHL, SA 5.880.579,83 25,95% 45,40 29,00 8,26 183,64 7,51 61,17

22 UTE: LEVANTE,SA - CYRESPA, SL 6.414.348,93 19,22% 33,64 24,12 6,87 36,50 17,52 58,03

11 UTE:PAI, SA - ALDESA 5.852.708,73 26,30% 46,01 26,00 7,41 294,07 0,00 53,42

17 COPCISA, SA 5.917.516,21 25,48% 44,58 17,23 4,91 269,23 1,69 51,18

9 UTE:COMSA,SA - EMTE, SAU 6.690.179,50 15,75% 27,56 46,71 13,31 177,50 7,93 48,79

21 UTE: DRAGADOS, SA - GEOCISA 6.611.664,20 16,74% 29,29 39,19 11,17 201,65 6,28 46,74

10 TEYCO, SL 6.087.470,96 23,34% 40,84 17,23 4,91 132,00 0,00 45,75

13 F. CLOSA ALEGRET,SA 6.734.651,85 15,19% 26,58 20,50 5,84 118,33 11,95 44,37

23 UTE: CLEOP,SA -CONTRATAS Y OBRAS, SA 6.463.743,44 18,60% 32,55 21,53 6,13 221,63 4,92 43,61

20 CORSAN-CORVIAM, SA 6.652.860,88 16,22% 28,38 12,00 3,42 170,64 8,39 40,19

15 UTE: IMESAPI, SA - SEDESA 6.575.040,36 17,20% 30,10 18,00 5,13 28,84 0,00 35,22

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
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5 Adjudicació 
 
D’acord amb la puntuació obtinguda la millor oferta és la presentada per la UTE COTS I 
CLARET S.L.- CONSTRUCCIONS LLORENÇ REIXACH I ASSOCIATS .SL - 
CONSTRUCCIONS TOMAS GRACIA, S.A, per un import de cinc milions tres-cents vuitanta-
tres mil cinc-cents vint-i-quatre euros amb vint-i-set cèntims (5.383.524,27 €) més IVA, un 
termini total d’execució de l’obra de 76 setmanes i uns terminis parcials de 63 setmanes per 
l’Edifici Rocamora i  52 setmanes pel Cau Ferrat, l’ocupació de via pública de l’obra serà de 
5,10 m2...” 
 
Atès que la despesa plurianual de 6.352.558,63, IVA inclòs del 18%, es farà efectva 
amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries dels exercicis 2010, 2011, 2012 
de la següent manera: 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Funcional Econòmic 
Exercici 2010 2.216.237  31200  336.A1  650.00 
Exercici 2011 3.136.321,63 31200 336 650 
Exercici 2012 1.000.000 31200 336 650 

 
tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a l’ 
esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos 
esmentats. 
 
Vist allò que disposen els articles 135 i concordants de la Llei 30/2007, de Contractes 
del Sector Públic, de 30 d’octubre. 
 
Atès el que es disposa, respecte a la competència per a l’aprovació  i adjudicació dels 
expedients de contractació d’obres, a l’apartat 4.6.1 de la Refosa 1/2009 sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona 
diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència de 18 de desembre de 2008 i 
publicada al BOPB núm. 308, de 24 de desembre de 2008.  
 
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  

 
ACORDS 

 
Primer.- DECLARAR EXCLOSES de la licitació de les obres de Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges , les empreses CABBSA, S.A, 
FERROVIAL AGROMAN, S.A., UTE COPISA-NATURSYSTEM, S.L., UTE ACSA-
ELECNOR, S.A., UTE VOPI4-REHACSA, UTE XEDEX S.A.-REHABILIT i 
CONSTRUCTORA DE CALAF, pels motius exposats en la part expositiva dels 
presents acords. 
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Segon.- DESESTIMAR la reclamació presentada per la Unió Temporal d’Empreses 
formada per REHAC, S.A i VOPI 4, S.A., a través dels seus representants legals,  
mitjançant escrit de data 8 de febrer de 2010, en el qual manifesten la seva oposició a 
la decisió de la Mesa de contractació de l’Àrea d’Infrastructures, Urbanisme i 
Habitatge, reunida en sessió de data 28 de gener de 2010, d’exclusió de l’esmentada 
UTE de la licitació  per no haver acreditat la solvència tècnica exigida en el Plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació, d’acord amb 
els motius indicats a la part expositiva dels presents acords.  
 
Tercer.- ADJUDICAR provisionalment, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, reunida el dia 18 de 
febrer de 2010, la contractació de referència a la UTE CONSTRUCCIONS COTS I 
CLARET S.L.- CONSTRUCCIONS LLORENÇ REIXACH I ASSOCIATS .SL - 
CONSTRUCCIONS TOMAS GRACIA, S.A, amb domicili a efectes de notificacions a 
Sitges, Passeig Vilanova,7, per un import de cinc milions tres-cents vuitanta-tres mil 
cinc-cents vint-i-quatre euros amb vint-i-set cèntims (5.383.524,27 €) més IVA, un 
termini total d’execució de l’obra de 76 setmanes i uns terminis parcials de 63 
setmanes per l’Edifici Rocamora i  52 setmanes pel Cau Ferrat,  i amb una ocupació 
de via pública de de 5,10 m2. 
 
Quart.- Imputar la despesa plurianual de 6.352.558,63, IVA inclòs del 18%, amb càrrec 
a les següents aplicacions pressupostàries dels exercicis 2010, 2011 i 2012 de la 
següent manera: 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Funcional Econòmic 
Exercici 2010 2.216.237 31200 336.A1 650.00 

   Exercici 2011 3.136.321,63 31200 336 650 
Exercici 2012 1.000.000 31200 336 650 

 
tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a 
l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos 
esmentats. 
 
Cinquè.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries provisionals, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació 
de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, d’acord amb el detall següent: 
 

 EMPRESA PUNTUACIÓ 
1 UTE:GEA 21- ASPHALT ROAD 91,91 
2 VIAS I CONSTRUCCIONES S.A. 88,55 
3 FCC CONSTRUCCION S.A. 75,44 
4 URCOTEX I, S.L. 72,65 
5 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 71,39 
6 OHL, S.A. 61,17 
7 UTE : LEVANTE S.A. 58,03 
8 UTE: PAI,S.A. – ALDESA 53,42 
9 COPCISA S.A. 51,18 
10 UTE: COMSA, S.A. – EMTE, SAU 48,79 
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11 UTE: DRAGADOS S.A. – GEOCISA 46,74 
12 TEYCO, S.L. 45,75 
13 F. CLOSA ALEGRET, S.A. 44,37 
14 UTE: CLEOP S.A. – CONTRATAS Y OBRAS S.A. 43,61 
15 CORSAN-CORVIAM, S.A. 40,19 
16 UTE: IMESAPI S.A. - SEDESA 35,22 

 
Sisè.- PUBLICAR l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el perfil del contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè.- ADVERTIR a l’adjudicatària provisional que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents a l’endemà de la publicació dels presents acords en el Butlletí Oficial de la 
Província, hauran de presentar la constitució en escriptura pública notarial de la 
Unió Temporal d’Empreses amb els requisits que estableix l’article 48 i concordants 
de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, de 30 d’octubre, així com per 
cadascuna de les empreses: 
 
CONSTRUCCIONS COTS I CLARET, S.L. 
 
 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 2.000.000 

EUR i últim rebut. 
 
CONSTRUCCIONS LLORENÇ REIXACH I ASSOCIATS, S.L. 
 
 Certificat vigent conforme es troba al corrent de pagament de les obligacions 

tributàries. 
 Certificat vigent conforme es troba al corrent de pagament amb la Seguretat Social. 
 Últim rebut de l’Impost d’Activitats econòmiques. 
 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 2.000.000 

EUR i últim rebut. 
 
CONSTRUCCIONS TOMAS GRACIA, S.A 
 
 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 2.000.000 

EUR i últim rebut. 
 
Així com CONSTITUIR la garantia definitiva per import de 269.176,21 EUR, equivalent 
al 5% del import d’adjudicació IVA exclòs, que es constituirà d’acord amb el que 
estableix la clàusula 1.18) del Plec de clàusules administratives particulars que regeix 
aquesta contractació. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords a les empreses que han pres part en aquesta 
licitació.” 
 
Per referir-se a aquest Dictamen, sol·licità de nou la paraula el Sr. Ciurana per 
manifestar que comparteixen la necessitat que hi hagi una intervenció integral en 
aquests espais museístics, intervenció tant des d’un punt de vista estructural com des 
d’un punt de vista de la museografia o del discurs museístic que es fa, però ens 
sembla que una intervenció tan important com és aquesta i no només en termes 
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econòmics sinó per l’impacte que té sobre l’Ajuntament i el municipi de Sitges, 
mereixeria un major consens; és a dir, és evident que hi ha hagut una certa 
mobilització ciutadana al voltant d’un projecte arquitectònic concret, que hi ha sectors 
de Sitges que s’estan mobilitzant per presentar una alternativa a la intervenció 
arquitectònica (com tot va a gustos) que planteja una intervenció que es fa notar en la 
façana d’aquests tres edificis que dóna a mar i, per tant, el que avui els hi voldríem 
proposar és que deixin sobre la taula aquest expedient, que ens donem un temps per 
a la recerca d’un major consens ciutadà a Sitges, que hi hagi temps per valorar les 
altres solucions que, des d’un punt de vista tècnic que es puguin proposar, per tal que 
una intervenció tan important com és aquesta no neixi amb una població dividida pel 
que fa a la seva idoneïtat. 
 
Voldríem afegir a més, continuà dient, que tot i que el projecte compta amb el vist-i-
plau de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat, sí que és cert que apreciem alguna 
contradicció entre les prescripcions que fa el Catàleg del Patrimoni al Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni, aprovat l’any 1991, quan parla, per exemple, que en el cas del 
Maricel de Mar i del Cau Ferrat s’ha de parlar del “manteniment estricte, exterior i 
interior” en un cas i “manteniment estricte del volum i les façanes” en l’altre. Ens 
sembla que la solució arquitectònica que es proposa no compleix i, en tot cas, s’hauria 
d’anar procedint a una modificació del Pla de Protecció del Patrimoni i la proposta que 
avui els hi fem és que deixin sobre la taula aquesta qüestió, que ens donem un temps 
perquè el projecte pugui madurar, que es puguin conèixer les altres alternatives que 
des de la societat civil de Sitges s’estan organitzant i puguem emprendre aquesta 
inversió, insisteixo, amb el major consens social possible. Val a dir també que és un 
projecte que surt per valor de nou milions d’euros i escaig i s’adjudica per poc més de 
sis. Per tant, aquí també hi ha hagut una baixa important en la presentació de les 
ofertes que han presentat les constructores i que valdria la pena que un tema com 
aquest es fes amb totes les garanties, insisteixo, no només tècniques sinó també de 
consens social possible. 
 
A continuació sol·licità l’ús de la paraula el president del grup Popular d’aquesta 
Corporació Sr. García Albiol per manifestar que, en una línia similar, creiem que no 
és prudent que en aquests moments es porti aquest dictamen al Ple i no és prudent 
perquè vostès són coneixedors, com ho som nosaltres, que en el municipi de Sitges i a 
la comarca s’ha generat una forta controvèrsia en relació amb aquest projecte. 
Entenem que des de la Diputació i és el que marca (o així ho creiem) el sentit comú, el 
prudent o el lògic tractant-se d’un tema que pensem que es pot arribar, que s’ha 
d’arribar a un acord majoritari en aquell municipi i en aquella comarca, seria que, 
tractant-se d’un tema que no és d’una obra urgent en aquests moments, que s’intentés 
a aquest acord que reclama una part molt important dels ciutadans d’aquella comarca i 
que, per tant, la nostra proposta també seria la de deixar-lo sobre la taula. Si això no 
fos així, des del Grup del PP, ens abstindríem en la nostra votació. 
 
Tot seguit va fer us de la paraula el portaveu del grup Socialista Sr. Labòria per, en 
primer lloc, sol·licitar que es mantingués el dictamen però ho demanaria sobre uns 
fonaments i unes raons clarament expressades. Primer de tot, aquest és un tema que 
em consta que va ser àmpliament tractat a la Comissió Informativa corresponent de la 
Diputació i per altra banda, aquesta inversió no és gens sospitosa en aquests 
moments. Qualsevol que estigui gestionant administracions públiques i adjudicacions 
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d’obres ens trobem amb baixes molt importants. El nombre d’empreses que es va 
presentar, en aquest cas, no tinc ara el nombre, però ha de ser molt important 
quantes? Vint-i-quatre. Podríem comparar amb altres casos i, a més a més, l’empresa  
que ha guanyat és una empresa responsable d’una obra molt important d’aquest país, 
que és Sant Mateu de Bages; és a dir, hi han garanties tècniques. Per tant, en aquest 
sentit, no crec que vostè hagi fet la intervenció de la baixa en el sentit de posar en 
sospita la capacitat de les empreses ni la bondat de la licitació. 
 
Però és que, a més a més, hi ha un conveni molt important, jo penso que poques 
vegades s’aconsegueix, en el qual col·labora l’Estat, la Generalitat i la Diputació. Per 
tant, podríem entrar, fins i tot, en el risc de posar en crisi o en cert perill aquest 
conveni. Vostè ja ho ha dit, vostè ha dit que aquesta obra tenia tots els tràmits 
correctes però, a més a més, potser el més important, que és la informació per part de 
la Comissió del Patrimoni, estava perfectament incorporada i no només amb la 
informació sinó fins i tot amb consultes posteriors ratificades, si em permet dir-ho així. 
A més l’obra no és cert que no sigui urgent, l’obra té informes de perill en aquests 
moments i fins i tot l’obra que es pretén fer és una garantia per al patrimoni aquest. 
Aquesta és una obra, que a mi em retrotrau als meus anys de diputat de Cultura, és 
una obra, a Sitges, de difícil manteniment per la raó de la proximitat al mar i que 
sempre ha estat un problema, sobretot pels edificis, que a més són frontals. Jo tinc la 
impressió, i em sembla legítim, però, que vostès traslladen una discussió que hi pot 
haver, en l’àmbit de Sitges, a aquest Plenari i una de les coses que sempre hem tingut 
clar els que hem governat aquesta Institució és que nosaltres estem per ajudar els 
ajuntaments, per reordenar el territori, per donar-los cooperació, però no per fer 
d’àrbitres i jo penso que l’Ajuntament de Sitges i la ciutat de Sitges té prou capacitat 
com per gestionar els seus temes i en aquest cas, si hi ha diversitat d’opinions, Sitges 
gestionarà aquesta diversitat d’opinions. A la Diputació, el que ens toca i el que ens 
correspon és no posar en crisi aquesta obra, que és necessària, que és urgent, que 
està ben plantejada i vostè mateix ho ha dit, senyor Ciurana: “tot va a gustos”. Vostè 
ha utilitzat aquesta expressió literalment i sobre gustos, evidentment, la Diputació no 
opinarà. 
 
Per contestar al Sr. Labòria, el portaveu de Convergència i Unió Sr. Ciurana va fer 
us de la paraula per dir-li que respecte al tema de la baixa (em dec haver explicat 
malament) jo precisament ho deia en el sentit de que hi havia marge suficient perquè 
qual-sevol altra solució arquitectònica pogués entrar dintre dels pressupostos. En 
segon lloc, diu: “la Diputació no fa d’àrbitre”. No és que la Diputació no és que faci 
d’àrbitre, és que la Diputació està jugant el partit, la Diputació és la protagonista, és la 
que adjudica, etc.; és a dir, no li demanem que faci d’àrbitre. Estem dient que ens 
sembla que una inversió tan important com aquesta no pot néixer amb una discussió 
social evident. Hi ha un requisit previ, que potser també hauríem de preguntar, la 
informació que s’ha donat a la ciutadania de Sitges sobre aquest projecte, que em 
sembla que això no és gens menyspreable, al contrari, la gent que ha de viure cada 
dia amb aquesta realitat i, per tant, nosaltres el que els hi hem demanat és que ho 
deixin sobre la taula. Jo no he dit que l’obra no fos urgent, precisament he començat la 
meva intervenció parlant de la necessitat d’una intervenció integral sobre aquest 
edifici. Tenim exemples de qüestions que ha anat fent la Diputació al Palau Güell, per 
exemple. Desviacions i projectes reformats, algun cas, superiors al 70% del preu que 
s’adjudica, per norma el 20%, però superiors al 70% del preu que s’adjudica. Per tant, 
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la Diputació ja ha fet canvis sobre la marxa en moltes coses. Nosaltres el que els hi 
diem és que, abans d’adjudicar, ens donem el temps suficient, que pot ser fins al 
proper Plenari, fins a un parell de plenaris, el que sigui necessari per mirar les altres 
solucions arquitectòniques que no provoquin una discussió en el territori. Per tant, 
aquest és el nostre sentit, que desitjaríem que ho deixessin sobre la taula. Si no hi 
accedeixen o aquesta no és la seva intenció, votaríem contràriament.  
 
Per finalitzar el debat, la Presidència va fer us de la paraula i començà dient que si 
em permeten, com que proposaré al Plenari la decisió, el meu posicionament és de no 
retirar el punt d’aquesta adjudicació i, en tot cas, els hi diré després d’escoltar els 
diferents portaveus el que han manifestat, és en base a això, el que prenc la decisió. 
És veritat que la Diputació de Barcelona col·labora, facilita la recuperació del patrimoni 
de Sitges a través de la seva implicació continuada amb el Consorci del Patrimoni de 
Sitges, és veritat que fa més de dos anys, no més anys, (jo recordo quan era el diputat 
de Cultura, que si ja se’m plantejava, des de l’Ajuntament de Sitges i del Consorci, la 
necessitat i la urgència, amb informes tècnics, de la rehabilitació de la façana, 
sobretot, al Maricel de Mar). Vol dir que ha estat un procés complex i difícil per a tots: 
per a l’Ajuntament, que és qui lidera i qui pilota, per a la Diputació que col·labora i per 
haver aconseguit el suport des del Ministeri de Fomento a la Conselleria de Cultura del 
govern de la Generalitat, en l’últim any, per fer possible un projecte que està aprovat i 
ensenyat i consultat a la ciutadania, pel que tinc entès, a Sitges des de fa més d’un 
any. 
 
No hi ha, per tant, des d’aquest punt de vista arguments i hi ha una altra cosa que jo 
també voldria situar a l’hora de prendre la decisió: la Diputació treballa per delegació 
dels ajuntaments en molts aspectes però, a partir d’aquí, nosaltres posem el màxim 
d’esforç, sigui l’ajuntament que sigui, i hi ha una cosa que no modificarem, que és el 
respecte a l’autonomia local. És el respecte al que l’alcalde o l’alcaldessa o el govern 
municipal del municipi corresponent decideixi en els òrgans de govern i es posicioni 
més enllà del que puguin plantejar, amb tot el respecte, entitats, col·lectius i 
plataformes i, per tant, això és el que ens marca. I això ens marca a Sitges i ens marca 
a Sant Pol perquè, per exemple, aprofitant que el senyor Ciurana també ha fet servir 
altres elements aliens al que és l’objecte del tema, doncs al municipi de Sant Pol hi ha 
un problema entre l’Ajuntament (és un problema intern de Sant Pol) i una plataforma 
creada amb persones prou conegudes en relació a la biblioteca municipal que la 
Diputació de Barcelona lidera i col·labora perquè es faci al municipi. Hi ha una 
plataforma que està en contra que es faci en l’edifici que l’Ajuntament ha proposat i 
considera aquesta plataforma que això és fer una malifeta a aquest element 
patrimonial de Sant Pol. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ha col·laborat amb 
l’Ajuntament per delegació en fer el projecte, en subvencionar i, no entrarem nosaltres 
a ni alentir el procés que el propi Ajuntament fixa ni a discutir ni parlar amb aquesta 
plataforma per molt respectables que siguin totes aquestes persones. L’autonomia 
municipal, l’autonomia local per davant. Ho dic per situar criteris equivalents amb 
ajuntaments diferents. 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, 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, els vots contraris del grup 
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del Convergència i Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit 
Popular, sent el resultat definitiu de 28 vots a favor, 15 vots en contra i 4 abstencions. 
 
ÀREA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
19.- Dictamen de data 8 de març de 2010 que proposa acordar que la Diputació 
de Barcelona donarà suport al Dia Mundial del Donant de Sang, promovent la 
difusió i activitats entre els municipis de la província per fer prendre consciència 
als seus ciutadans, i en especial als joves, de la importància que la donació de 
sang té per a tothom, per garantir la seva disponibilitat en el moment i el lloc en 
que es precisi,  fomentant la solidaritat entre les persones. 
 
“El Dia Mundial del Donant de Sang (DMDS), 14 de juny, instituït com a esdeveniment 
anual pels ministres de salut de tots els estats membres de I'OMS a I'Assemblea 
Mundial de la Salut del 2005, té com a principal objectiu motivar a la població per tal 
que es facin donants de sang i aconseguir que hi hagi disponibilitat suficient i estigui a 
I'abast de tothom. 
 
L’OMS va escollir aquesta data per retre homenatge als milions de persones que amb 
la seva solidaritat i altruisme contribueixen a salvar vides i a millorar la salut de les 
persones. 
 
Donar sang és important i necessari perquè es tracta d'un teixit fonamental que no pot 
sintetitzar-se i que té un temps limitat de conservació. Per això, les donacions regulars 
són imprescindibles per garantir la disponibilitat de sang segura en el moment i el lloc 
en que es precisi. 
 
El Dia Mundial del Donant de Sang és promogut conjuntament per quatre organismes 
fundadors: la Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja 
(FISCRMLR); la Federació Internacional d'Organitzacions de Donants de Sang 
(FIODS), la Societat Internacional de Transfusió de Sang (SITS) i I'Organització 
Mundial de la Salut (OMS). 
 
Aquestes organitzacions fundadores seleccionen cada any un país amfitrió perquè 
aculli el Dia i es constitueixi en el centre d'atenció d'una campanya mediàtica 
internacional de sensibilització sobre la importància crítica dels donants voluntaris no 
remunerats en els sistemes de salut nacionals. 
 
La ciutat de Barcelona ha estat escollida com a seu del Dia Mundial del Donant de 
Sang per aquest any. Durant tot l'any 2010, i concretament el 14 de juny, la ciutat es 
convertirà en I'epicentre de la celebració mundial de la donació voluntària i no 
remunerada de sang. 
 
En tant que la necessitat de sang va augmentant a tot el món i la contribució dels joves 
és molt important, tant donant sang com instant d’altres joves que es facin donants, i 
que el 2010 ha estat declarat per l’ONU Any Internacional de la Joventut, s’ha 
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determinat que el Dia Mundial del Donant de Sang 2010 se centrarà en els donants 
joves i tindrà com a lema "Nova sang per al món". 
 
 La Diputació de Barcelona és un ens supralocal que dóna suport als 
municipis  de Barcelona per tal de contribuir a la qualitat de vida i benestar dels 
ciutadans en cooperació amb totes les administracions i amb altres agents 
socials 
  
És per tot això que es proposa, previ informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, elevar al 
Ple l’adopció del següent  
 

ACORD 

 
Primer.- La DIPUTACIÓ DE BARCELONA donarà suport al Dia Mundial del Donant de 
Sang, promovent la difusió i activitats entre els municipis de la província per fer 
prendre consciència als seus ciutadans, i en especial als joves, de la importància que 
la donació de sang té per a tothom, per garantir la seva disponibilitat en el moment i el 
lloc en que es precisi,  fomentant la solidaritat entre les persones.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
20.- Dictamen de data 4 de març de 2010 que proposa aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Alpens, Lluçà, 
Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant 
Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt, el 
Consorci per la promoció dels municipis del Lluçanès i l’Associació de 
Propietaris Forestals Lluçanès per establir directrius per la redacció i gestió d’un 
Pla Marc de restauració i millora forestal dels municipis del Lluçanès. 
  
“Vist que durant l’any 2008 la Presidència de la Diputació de Barcelona va rebre la 
petició de suport per a la gestió forestal conjunta dels municipis d’Alpens, Lluçà, Olost, 
Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, 
Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt, conjuntament amb el Consorci 
per la promoció dels municipis del Lluçanès. 
 
Vist que el bosc, malgrat constituir un dels atractius principals pel desenvolupament de 
determinades activitats econòmiques en expansió com el turisme interior, genera 
actualment unes rendes insuficients per a la seva adequada gestió, situació que 
s’agreuja per la petita dimensió de moltes propietats i pels límits que avui té la gestió 
individual de les finques forestals.  
 
Atès que la producció individual, finca per finca, sovint mancada de visió territorial, no 
ha pogut evitar que molts terrenys forestals, tan cremats com no cremats, es trobin 
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desprovistos d'algun projecte social i econòmic amb cert futur, que comprometi i motivi 
als propietaris i als municipis i que garanteixi un menor risc d'incendis, una bona 
qualitat ambiental i una millora de les rendes procedents dels aprofitaments fustaners. 
 
Atès que l’associació de propietaris forestals “Lluçanès” s’ha constituït, entre d’altres 
objectius, per promoure la gestió forestal conjunta entre els seus associats. 
 
Considerant que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Oficina tècnica de prevenció 
municipal d’incendis forestals, col·labora amb els ajuntaments i associacions de 
propietaris forestals en la prevenció dels incendis forestals i en la gestió forestal a 
traves de diferents instruments de planificació i suport econòmic.  
 
Vist que la redacció i gestió d’un projecte forestal a mig i llarg termini té més 
possibilitats de reeixir, en les actuals circumstàncies  econòmiques i socials, si 
s’estableix una col·laboració lleial entre institucions públiques i institucions privades. 
 
Vist el punt 2.1.3,a) en relació a el 2.1.8,a) sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 308 de 
data 24 de desembre de 2008. 
 
Per tot l’exposat, el sotasignat, en ús de les facultats que li són atribuïdes, proposa 
l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer- APROVAR la formalització del Conveni que regula la col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats 
de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, 
Sant Martí d’Albars, Sobremunt, el Consorci per la promoció del Lluçanès i l’Associació 
de propietaris forestals Lluçanès per establir les directrius per a la redacció i execució 
d’un Pla Marc de Restauració i Millora Forestal. 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS 
AJUNTAMENTS D'ALPENS, LLUÇÀ, OLOST, ORISTÀ, PERAFITA, PRATS DE 
LLUÇANÈS, SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS, SANT BARTOMEU DEL GRAU, SANT BOI 
DE LLUÇANÈS, SANT MARTÍ D'ALBARS I SOBREMUNT, EL CONSORCI PER LA 
PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS I L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 
FORESTALS LLUÇANÈS PER ESTABLIR LES DIRECTRIUS PER  A LA REDACCIÓ I 
L’EXECUCIÓ D’UN PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL. 
 
A Santa Creu del Jutglar, ____de ______de 2010 
 

REUNITS 
 
D’una banda l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, President de l’Àrea d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona, en nom i representació d’aquesta entitat, degudament assistit per la 
secretària delegada de l’Àrea d’Espais Naturals, Sra. Núria Marcet i Palau. 
 
I d’altra banda, el Sr. Josep Maria Masramon Falgueras, President del Consorci per la 
promoció dels municipis del Lluçanès en nom i representació d'aquesta.  
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I d’altra banda, el Sr. Josep Maria Giravent Lladó, President de l'Associació de propietaris 
forestals Lluçanès en nom i representació d'aquesta.  
 
I d’altra banda, el Sra Montserrat Barniol Carcasona, Alcaldessa de l’Ajuntament d'Alpens, 
en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
I d’altra banda, el Sra Eva Boixadé Calm, Alcaldessa de l’Ajuntament de Lluçà, en nom i 
representació d’aquesta entitat. 
 
I d’altra banda, el Sr. Josep Maria Freixanet Mayans, Alcalde de l’Ajuntament d'Olost, en 
nom i representació d’aquesta entitat. 
 
I d’altra banda, el Sr. Vicenç Cornejo Hidalgo, Alcalde de l’Ajuntament d'Oristà, en nom i 
representació d’aquesta entitat. 
 
I d’altra banda, el Sr. Ramon Casals Costa, Alcalde de l’Ajuntament de Perafita, en nom i 
representació d’aquesta entitat. 
 
I d’altra banda, el Sr. Lluís Vila Vilalta, Alcalde de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en 
nom i representació d’aquesta entitat. 
 
I d’altra banda, el Sr. Josep Pujol Boladeras, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Agustí de 
Lluçanès, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
I d’altra banda, el Sr. Miquel Colomer Busquets, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Bartomeu 
del Grau, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
I d’altra banda, el Sr. Josep Maria Masramon Falgueras, Alcalde de l’Ajuntament de Sant 
Boi de Lluçanès, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
I d’altra banda, el Sr. Ramon Erra Soler, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Martí d'Albars, en 
nom i representació d’aquesta entitat. 
 
I d’altra banda, el Sra. Joaquima Casas Parés, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sobremunt, 
en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present 
Conveni de col·laboració, i 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que el bosc, malgrat constituir un dels atractius principals pel desenvolupament de 

determinades activitats econòmiques en expansió; com el turisme interior, genera 
actualment unes rendes insuficients per permetre dur a terme una correcta gestió. 
Aquesta situació s’agreuja si es fa de forma individual, i més encara si les finques són 
de reduïdes dimensions. 

 
II. Que la producció individual (finca per finca), sovint mancada de visió territorial, no ha 

pogut evitar que molts terrenys forestals, tan cremats com no cremats, es trobin 
desprovistos d'algun projecte social i econòmic amb cert futur, que comprometi i motivi 
als propietaris i als municipis i que garanteixi: un menor risc d'incendis, una bona 
qualitat ambiental i una millora de les rendes procedents dels aprofitaments fustaners. 
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III. Que l’Associació de propietaris forestals del Lluçanès s’ha constituït per defensar els 
interessos dels propietaris forestals associats i per gestionar de forma conjunta els seus 
boscos. 

 
IV. Que els ajuntaments d'Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant 

Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi del Lluçanès, Sant Martí 
d'Albars i Sobremunt, en virtut de les competències que estableix la Llei Municipal i de 
Règim Local 8/1987 de 15 d’abril en els articles: 66.3c, 66.3 d; 66.3 f; 66.3 n; i la Llei de 
Bases de Règim Local 7/1985 de 2 d’abril en els seus articles 25.2.c, 36.1.b., no poden 
ser aliens a la gestió de la superfície forestal dels seus termes municipals, i tenen el 
propòsit de donar suport a les iniciatives de l'Associació de Propietaris Lluçanès, tot i la 
seva limitada dotació de recursos tècnics i econòmics que condicionen la seva 
capacitat d’actuació. 

 
V. Que el Consorci del Lluçanès, mitjançant el seu Servei de Desenvolupament Rural, du 

a terme projectes de dinamització del sector forestal dins l’àmbit territorial dels 
municipis esmentats. 

 
VI. Que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Oficina tècnica de prevenció municipal 

d’incendis forestals, col·labora amb els ajuntaments i associacions de propietaris 
forestals en la prevenció dels incendis forestals i en la gestió forestal a traves de 
diferents instruments de planificació i suport econòmic.  

 
VII. Que la redacció i gestió d’un projecte forestal a mig i llarg termini té més possibilitats de 

reeixir, en les actuals circumstàncies econòmiques i socials, si s’estableix una 
col·laboració lleial entre institucions públiques i institucions privades. 

 
VIII. Que la convergència d’interessos per la gestió forestal de totes aquestes entitats, 

justifica avançar cap objectius comuns, evitant duplicitat d'actuacions i malbaratament 
de recursos. 

 
IX. Que, en conseqüència, les parts acorden establir el present conveni que lliure i 

espontàniament sotmeten als següents 
 

P A C T E S 
 
Primer .- Objecte 
 
L’objecte del present Conveni és el d’establir les directrius generals per a la redacció i gestió 
d’un Pla Marc de Restauració i Millora Forestal entre: La Diputació de Barcelona, els 
ajuntaments d'Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de 
Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi del Lluçanès, Sant Martí d'Albars i Sobremunt; 
el Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès i l'Associació  de propietaris 
forestals Lluçanès, i determinar els compromisos de cadascuna de les entitats signants. 
 
Segon.- Contingut del Pla Marc 
 
El Pla Marc de Restauració i Millora forestal és el document que determinarà a mig i llarg 
termini els objectius i tasques a realitzar en les diferents unitats d’actuació definides d’acord 
amb l’inventari forestal realitzat prèviament. Aquest document contindrà els següents 
apartats: 
 
 Introducció i objectius generals del Pla Marc. 
 Context del Planejament i anàlisi de mercats 
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 Diagnosi forestal del Lluçanès 
 Planificació forestal 
 Programa especial; Proposta concreta de gestió amb determinació de les unitats 

d’actuació per un període de 5 anys. 
 Annexos: 
 

 Models i projectes silvícoles.  
 Restauració i millora de les pinedes de pi roig,  
 Restauració i millora d’alzinars i rouredes  
 Restauració i millora de pinedes de pinassa. 
 Restauració i millora de pinedes de pi blanc. 

 
 Projectes complementaris:  

 Construcció de camins de desembosc,  
 Millora d’accessos a masies 
 Gestió de la pastura 
 Gestió de la caça 
 Ordenació del lleure 
 Gestió de productes del bosc no fustaners 

 
Tercer.- Àmbit d’actuació 
 
L’àmbit del Pla Marc que és redactarà i gestionarà correspon a la superfície forestal dels 
municipis sotasignants.  
 
Quart.- Comissió de treball 
 
Pel present conveni es constitueix una Comissió de Treball formada per: El President/a de 
l’Associació, que presidirà la Comissió; un representant de la junta de l’Associació; dos 
membres del Consorci del Lluçanès i/o ajuntaments en representació dels municipis del seu 
àmbit territorial; un representant de la Diputació de Barcelona i el tècnic forestal de 
l’Associació assignat. 
 
Les funcions de la Comissió seran: 
 
 Redacció del Pla Marc 
 Redactar els Programes anuals. 
 Revisar els programes especials. 
 Redactar el Pla de Vendes 
 Assessorar a l’Associació en l’execució dels Programes anuals. 
 Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri aquest Conveni. 
 Preparar i proposar modificacions del Pla Marc i dels programes anuals. 
 Revisar el Pla marc al finalitzar la seva vigència. 
 
Cinquè.- Aprovació i vigència Pla marc 
 
El Pla marc haurà de ser aprovat pels òrgans de govern de cadascun dels signants del 
conveni.  
S’estableix la vigència del Pla marc en 25 anys. El programa especial que inclou el Pla marc 
serà revisat cada cinc anys. 
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Sisè.- Modificació i revisió del  Pla marc 
 
Les modificacions que puguin sorgir al llarg del període de vigència del Pla marc, es faran a 
proposta de qualsevol dels que participen en el conveni,  amb el consens de la Comissió de 
treball, i hauran de ser aprovades pels òrgans de govern de cadascun dels signants. 
 
Igualment, la comissió de treball farà les revisions del Pla especial, seguint els mateixos 
tràmits anteriors per la seva aprovació. 
 
Setè.- Gestió del Pla Marc 
 
El Pla Marc es gestionarà a traves de “Programes anuals d’execució del Pla Marc”. 
 
El Programa anual seguirà el que està definit en el Pla marc i estarà integrat per un “Pla de 
treballs de preparació i millora” i un “Pla d’aprofitaments”. 
 
 El Pla de treballs de preparació i millora és el que recull les accions orientades a 

preparar el bosc per els aprofitaments futurs (preparació); i les dissenyades per el 
desenvolupament d’infrastructures i  la consolidació de la vegetació en superfícies sense 
objectiu productor de llenyes i fustes (millora). 

 
 El Pla d’aprofitaments és el que s’executa per obtenir un benefici econòmic i determina 

les superfície d’explotació fustanera i la producció prevista. 
 
La redacció del Programa anual correspon a la Comissió de Treball definida a l’article tercer 
del present Conveni 
 
Per esdevenir operatius el Programes anuals hauran de ser aprovats pels òrgans de govern 
de les entitats signants del present Conveni. 
La gestió dels Programes anuals correspon a l’Associació de Propietaris forestals Lluçanès, 
amb el suport tècnic de la Comissió de Treball i el suport econòmic i tècnic de les 
institucions signants del present Conveni 
 
L’Associació executarà els treballs previstos en el Programa anual, prèvia signatura d’un 
contracte privat amb cada un dels seus associats interessats. 
 
Vuitè.- Finançament dels programes anuals 
 
El “Pla de treballs de preparació i millora” es finançarà amb les aportacions econòmiques 
que realitzin les administracions públiques signants del conveni, en la forma i quanties que 
especifiquin els Programes anuals, sense perjudici dels ajuts d’altres entitats, públiques o 
privades, en tot cas ho especificaran en el programa anual.  
 
El “Pla d’aprofitaments” no té altres despeses que les de gestió tècnica i comercial, que 
inicialment seran finançades per les administracions públiques signants del conveni, en la 
forma i quanties que especifiquin als Programes anuals, sense perjudici dels ajuts d’altres 
entitats, públiques o privades. A mig termini hauran de finançar-se amb els percentatges de 
gestió, en favor de l’Associació, que es dedueixin de la venda dels aprofitaments forestals 
fixats en l’esmentat Pla de Vendes.  
 
Novè.- Compromisos específics de l’Associació 
 
L’Associació es compromet a:  
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 Planificar i gestionar el Programa Anual en la forma especificada en el present Conveni. 
 Signar amb cada un dels seus associats, als que realitzarà treballs derivats del Programa 

Anual, un contracte privat amb les característiques i contingut iguals al que s’adjunta al 
Pla marc. 

 Disposar d’un enginyer de forests o un enginyer tècnic forestal per treballar en el 
planejament i gestió dels Programes Anuals. 

 
Desè.- Compromisos específics dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments signants del present conveni, en la mesura de les seves possibilitats, es 
comprometen a: 
 
 Facilitar a l’Associació tota la informació sobre els seus Plans Municipals de Prevenció 

d’Incendis Forestals. 
 
 Divulgar l’Associació i el Pla marc entre els propietaris forestals dels municipis. 
 
 Agilitzar i simplificar tots els tràmits de competència municipal per l’execució dels treballs 

inclosos en els Programes Anuals. 
 
Onzè.- Compromisos específics del Consorci del Lluçanès 
 
El Consorci del Lluçanès es compromet a cedir l'ús dels seus espais per a la celebració de 
les activitats pròpies de l'Associació de propietaris Lluçanès, i a donar suport administratiu i 
tècnic. 
 
Dotzè.- Compromisos específics de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques, 
es compromet a: 
 
 Donar suport econòmic a l’execució dels Programes Anuals 
 
 Donar suport a l’Associació per a poder disposar d’un tècnic forestal qualificat mitjançant 

el  seu propi personal o mitjançant l’ajut econòmic específic. 
 
 Recolzar a l’Associació davant d’altres administracions i institucions per facilitar 

l’execució del Programa Anual 
 
 Assessorar i donar informació actualitzada sobre el sector forestal, per facilitar tot tipus 

de contractació i venda, i donar suport a les organitzacions per la venda dels 
aprofitaments forestals en els que participi l’Associació. 

 
Tretzè.- Durada del conveni  
 
S’estableix una durada del conveni de 25 anys, comptats a partir de la seva signatura i fins a 
la finalització del Pla marc.  
 
Catorzè.- Principi de responsabilització 
 
Tots els ajuts econòmics a fons perdut que facilitin la Diputació de Barcelona, els 
ajuntaments d'Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de 
Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi del Lluçanès, Sant Martí d'Albars i Sobremunt i 
el Consorci del Lluçanès s’entendran atorgats per a la gestió conjunta del Pla Marc. Per tant, 
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quan un propietari beneficiat causi baixa de l’Associació al llarg de la vigència del conveni i 
mentre el Pla Marc es trobi en execució, l’Associació es compromet al retorn de quantes 
inversions hagin facilitat les institucions públiques i que estiguin classificades en el 
Programa anual com a “reintegrables en cas de baixa”, amb una reducció acumulable del 
6,6% anual del total de la inversió a partir de la seva execució. A aquest efecte, l’Associació 
establirà amb els seus socis que es beneficiïn d’aquests tipus d’ajuts els contractes 
corresponents en els que figuraran les conseqüències econòmiques d’aquesta baixa. 
 
Quinzè.- Causes de resolució del conveni. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al 
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. En cas d’optar 
per la resolució, aquesta serà automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir prestant 
les seves obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
Setzè.- Règim jurídic. 
 
El present Conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dissetè.- Jurisdicció competent. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i del compliment del present 
conveni, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord de les entitats que l’han formalitzat, 
restaran sotmeses al coneixement i competència de l’Ordre Jurisdiccional Contenciós-
Administratiu.” 

 
Segon.- AUTORITZAR al President-delegat de l’Àrea d’Espais Naturals per a la 
signatura del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la seva 
efectivitat.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
Servei de Teixit Productiu 
 
21.- Dictamen de data 2 de març de 2010 que proposa l’aprovació del Protocol 
general de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, així com el seu annex i el 
model d’adhesió a la Xarxa. 
 
“El programa de govern 2008-2011 de la Diputació de Barcelona fixa la millora de les 
polítiques de foment de la competitivitat del teixit empresarial, a través de la 
dinamització de sectors productius concrets, com un dels seus àmbits d’actuació. I és 
en aquest sentit que s’emmarca l’impuls de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit 
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empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i del mar (en 
endavant, Xarxa Productes de la Terra). 
 
L’oportunitat de posar en marxa en el moment actual aquesta Xarxa es basa en 
diversos factors, constatats al llarg dels darrers tres anys, mitjançant el projecte pilot 
que va impulsar i coordinar l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, conjuntament amb 
el Comissionat de Turisme i les Àrees d’Espais Naturals i Comerç i de12 ens locals de 
la província de Barcelona. 
 
Amb les actuacions del projecte pilot s’ha contribuït a “fer sector” i s’ha constatat que 
és un sector emergent, amb potencial de crear empreses i ocupació i que pot ser un 
sector econòmic motor en alguns territoris.  
 
El sector de productes alimentaris locals i de qualitat té un gran potencial tant des del 
punt de vista de l’activitat econòmica com des de la seva projecció territorial, ambiental 
i cultural i, en definitiva, de reforçament de la identitat local. Encara que és un sector 
amb reptes importants que cal abordar el més aviat possible (grandària de les 
empreses, associacionisme, canals de comercialització, millora de la producció, millora 
en la gestió, etc.), tal com ens indica el cens que es va fer recollint dades de 766 
empreses i 2.807 productes. 
 
El treball amb aquest sector té sentit abordar-lo des d’una perspectiva supramunicipal, 
fet que implica un treball important de concertació. En la mateixa direcció, des de la 
Diputació de Barcelona s’està impulsant la creació de les Agències per al 
Desenvolupament Econòmic, enteses com una nova forma de gestió del 
desenvolupament econòmic local basada en la concertació territorial i en estructures 
més eficients i amb capacitat d’impacte sobre el territori.  
 
En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de data 
29 d’octubre de 2009, va aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als 
serveis i les activitats locals i el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del 
Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. En aquest 
Catàleg, una de les línies d’actuació dins del programa d’optimització de la gestió i 
concertació supramunicipal (agències), és la d’Activitats de suport a empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar. 
 
Considerant tots aquests aspectes, amb la Xarxa de Productes de la Terra el que es 
vol aconseguir és estructurar el sistema local de suport al teixit empresarial d’aquest 
sector, concertant el treball que es du a terme per part dels ens locals d’àmbit 
supramunicipal i de les diferents àrees i comissionats de Diputació de Barcelona que 
estan més directament implicades. Per tot això, el Servei de Teixit Productiu ha 
informat favorablement la seva aprovació. 
 
Vist el que disposa a l'article 32.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, sobre la creació d'òrgans complementaris per les diputacions, en 
relació amb l'article 132.1 del RD 2568/1986, de 28 novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, atribuint al 
ple la creació d'òrgans desconcentrats, i atesa la necessitat de complir amb el principi 
d'economia organitzativa esmentat a l'article 133 del mateix RD 
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En virtut de tot això, es proposa al Ple Corporatiu, previ l'informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el Protocol general de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit 
empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar i el seu 
annex, que es transcriu a continuació: 

 
“PROTOCOL GENERAL DE LA XARXA D’ENS LOCALS PER AL SUPORT AL TEIXIT 

EMPRESARIAL DE PRODUCTES ALIMENTARIS LOCALS I DE QUALITAT DE LA 
TERRA I EL MAR 

 
1. PREÀMBUL 
 
El programa de govern 2008-2011 de la Diputació de Barcelona fixa la millora de les 
polítiques de foment de la competitivitat del teixit empresarial, a través de la dinamització de 
sectors productius concrets, com un dels seus àmbits d’actuació. I es en aquest sentit que 
s’emmarca l’impuls de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat de la terra i del mar (en endavant, Xarxa Productes de la 
Terra). 
 
L’oportunitat de posar en marxa en el moment actual aquesta Xarxa es basa en diversos 
factors, constatats al llarg dels darrers tres anys, mitjançant el projecte pilot que va impulsar 
i coordinar l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, conjuntament amb les Àrees d’Espais 
Naturals i Comerç i de12 ens locals de la província de Barcelona. 
Amb les actuacions del projecte pilot s’ha contribuït a “fer sector” i s’ha constatat que és un 
sector emergent, amb potencial de crear empreses i ocupació i que pot ser un sector 
econòmic motor en alguns territoris.  
 
El sector de productes alimentaris locals i de qualitat té un gran potencial tant des del punt 
de vista de l’activitat econòmica com des de la seva projecció territorial, ambiental i cultural i, 
en definitiva, de reforçament de la identitat local. Encara que és un sector amb reptes 
importants que cal abordar el més aviat possible (grandària de les empreses, 
associacionisme, canals de comercialització, millora de la producció, millora en la gestió, 
etc.), tal com ens indica el cens que es va fer recollint dades de 766 empreses i 2.807 
productes. 
 
El treball amb aquest sector té sentit abordar-lo des d’una perspectiva supramunicipal, fet 
que implica un treball important de concertació. En la mateixa direcció, des de la Diputació 
de Barcelona s’està impulsant la creació de les Agències per al Desenvolupament 
Econòmic, enteses com una nova forma de gestió del desenvolupament econòmic local 
basada en la concertació territorial i en estructures més eficients i amb capacitat d’impacte 
sobre el territori.  
 
Considerant tots aquests aspectes, amb la Xarxa de Productes de la Terra el que es vol 
aconseguir és estructurar el sistema local de suport al teixit empresarial d’aquest sector, 
concertant el treball que es du a terme per part dels ens locals d’àmbit supramunicipal i de 
les diferents àrees de Diputació de Barcelona que estan més directament implicades.  
 
2. LA XARXA PRODUCTES DE LA TERRA 
 
2.1. Objecte i finalitat 
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La Xarxa Productes de la terra és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit 
supramunicipal, sense personalitat jurídica pròpia, que neix a proposta i amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La finalitat de la Xarxa Productes de la terra és enfortir el teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat de la terra i del mar de la província de Barcelona, estructurant 
el sistema local de suport per tal que esdevingui més fort, eficient i accessible als seus 
membres, facilitant la col·laboració entre ells, generant sinergies entre les diferents 
actuacions, permetent dotar de més valor afegit a les mateixes, confeccionant eines i 
recursos útils per al sector i compartint experiències entre els membres de la Xarxa.  
 
2.2. Àmbit de treball i línies d’actuació 
 
L’àmbit de treball és el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la 
terra i del mar i les polítiques locals de suport al mateix. 
 
Les línies d’actuació són les següents: 
 
1. Coneixement i estructuració del sector: actualització de censos; estudis de diagnosi i 
estratègia; impuls a processos de constitució d’associacions, etc. 
 
2. Optimització de la gestió empresarial: formació en gestió empresarial; assistència tècnica, 
etc. 
 
3. Millora de la producció: formació, qualitat, seguretat aliments; transformació 
agroalimentària, certificacions de qualitat, denominacions d’origen; innovació tecnològica i 
productiva, etc. 
 
4. Promoció i Millora de la Comercialització:  
 
- Coneixement de mercats, estratègia de mercats, fidelització de clients, plataformes i 

sistemes de comercialització, etc. 
 
- Foment d’estratègies de col·laboració amb el sector de la restauració, campanyes 

gastronòmiques, promoció en agromercats i fires específiques o genèriques, campanyes 
de promoció, elaboració de catàlegs i presència a internet, etc. 

 
5. Sensibilització del consumidor i sinèrgies amb el sector turístic i de serveis. 
 
2.3. Àmbit territorial i temporal 
 
L’àmbit territorial de la Xarxa Productes de la terra és la província de Barcelona i la durada 
s’estableix com a indefinida. 
 
3. DELS MEMBRES DE LA XARXA PRODUCTES DE LA TERRA 
 
3.1. Membres 
 
A més de la Diputació de Barcelona com a impulsora i coordinadora de la Xarxa poden ser 
membres els ens locals de caràcter supramunicipal de la província de Barcelona que tinguin 
un àmbit territorial d’actuació comarcal.  
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De manera excepcional es contempla la possibilitat que puguin ser membres de la Xarxa 
aquells ens locals de caràcter supramunicipal, que no tenint un àmbit territorial d’actuació 
comarcal, aquest incideixi en més d’una comarca de la província de Barcelona. 
 
Els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa hauran de demostrar un coneixement en 
profunditat del seu teixit empresarial en aquest sector mitjançant un cens de les empreses i 
productes alimentaris, que ha de contenir, com a mínim, la informació del model de cens 
que s’adjunta com annex número 1.  
 
3.2. Procediment d’adhesió 
 
Els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa hauran d’aprovar per part de l’òrgan 
competent que correspongui la sol·licitud d’adhesió en els termes establerts en el model que 
s’aprova juntament amb aquest protocol i trametre-la a la Diputació de Barcelona juntament 
amb un certificat del secretari/ària de l’ens local de l’esmentat acord de sol·licitud d’adhesió. 
 
La Diputació de Barcelona, en cas que l’ens local sol·licitant compleixi les condicions per ser 
membre de la Xarxa, aprovarà la sol·licitud.  
 
En el cas de rebre sol·licituds d’adhesió d’ens locals de caràcter supramunicipal, que no 
tenint un àmbit territorial d’actuació comarcal, aquest incideixi en més d’una comarca de la 
província, la Diputació de Barcelona valorarà la seva adequació i el compliments dels 
requisits, aprovant, si escau, la seva sol·licitud. 
 
3.3. Drets i obligacions dels membres 
 
La Diputació de Barcelona té els drets i obligacions següents: 
 
 Drets: 
 
a) Beneficiar-se de les accions executades i coordinades en el marc de la Xarxa. 
 
b) Participar en els òrgans de la Xarxa. 
 
c) Aprovar les modificacions d’aquest Protocol. 
 
 Obligacions: 

 
a) Complir les decisions que prenguin els òrgans de la Xarxa. 
 
b) Participar en el desenvolupament de les activitats de la Xarxa. 
 
c) Donar suport econòmic a les activitats que realitzen la resta dels membres de la xarxa 

mitjançant les convocatòries oportunes, sempre i quan les seves disponibilitats 
pressupostàries ho permetin. 

 
d) Posar a disposició de tots els membres de la Xarxa els productes (manuals, estudis, 

eines...) que elabori. 
 
e) Prestar assistència tècnica als membres de la Xarxa. 
 
f) Facilitar a la Xarxa la informació que s’estipuli en relació a les actuacions efectuades per 

la Diputació de Barcelona. 
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g) Garantir la visualització de la Xarxa en les actuacions que desenvolupi en l’àmbit de 
treball de la Xarxa. 

 
 
 
La resta de membres de la Xarxa Productes de la terra tenen els drets i obligacions 
següents: 
 
 Drets: 
 
a) Participar en les convocatòries específiques de finançament que realitzi la Diputació de 

Barcelona en l’àmbit de treball de Xarxa. 
 
b) Rebre assistència tècnica per part de la Diputació de Barcelona. 
 
c) Beneficiar-se de les accions executades i coordinades en el marc de la Xarxa. 
 
d) Participar en els òrgans de la Xarxa. 
 
 Obligacions: 
 
a) Complir les decisions que prenguin els òrgans de la Xarxa. 
 
b) Participar en el desenvolupament de les activitats de la Xarxa. 
 
c) Posar a disposició de la Xarxa els productes elaborats per cada membre. 
 
d) Executar, de forma integral e integradora, actuacions en les línies de treball de la Xarxa. 
 
e) Facilitar a la Xarxa la informació que s’estipuli en relació a les actuacions efectuades per 

cada membre. 
 
f) Garantir la visualització de la Xarxa en les actuacions que desenvolupi en l’àmbit de 

treball de la Xarxa. 
 
3.4. Pèrdua de la condició de membre 
 
La condició de membre es perdrà: 
 
a) Per decisió voluntària d’aquest, mitjançant l’adopció de la corresponent resolució de 

l’òrgan competent, degudament notificat a la Diputació de Barcelona.  
 
b) Per incompliment de les obligacions establertes en punt 3.3 previ acord adoptat per la 

Diputació de Barcelona, degudament notificat a tots els membres de la Xarxa. 
 
c) A criteri de la Diputació de Barcelona, per haver cessat les condicions per les quals podia 

ser membre de la Xarxa.  
 
4. DELS ÒRGANS DE LA XARXA  
 
4.1. Òrgans 
 
Els òrgans de la Xarxa Productes de la terra són els següents: 
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a) Comitè Director 
 
b) Comissió de seguiment 
 
4.2. Comitè Director 
 
El comitè director estarà format: 
 
a)  Pel president/a de cada Àrea de la Diputació que participi en la Xarxa. En el cas de 

l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, pel seu president delegat i pel diputat delegat de 
Turisme.  

 
b)  Per un/a representant polític/a de cadascun de la resta d’ens locals membres de la 

Xarxa. 
 
c) La secretaria tècnica, exercida per una persona representant de l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona designada pel president del 
Comitè Director a cada reunió. 

 
El Comitè Director estarà presidit pel President/a delegat/da de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic de la Diputació de Barcelona. 
 
Es podrà delegar la representació en altres persones de l’ens local o Àrea que representin, 
comunicant-ho per escrit a la Diputació de Barcelona abans o el mateix dia de la celebració 
de la reunió.  
 
El Comitè Director es reunirà com a mínim un cop a l’any, i les decisions es prendran per 
consens. 
 
Les funcions dels comitè director seran: 
 
a) Establir les directrius per al desenvolupament de les actuacions de la Xarxa. 
 
b) Aprovar el pla estratègic operatiu de la Xarxa. 
 
c) Fer el seguiment de les actuacions de la Xarxa i avaluar els resultats. 
 
d) Encarregar a la comissió de seguiment les actuacions que consideri oportunes. 
 
e) Proposar les modificacions d’aquest protocol que haurà d’aprovar la Diputació de 

Barcelona. 
 
4.3. Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment estarà formada: 
 
a) Pel/per un/a responsable tècnic/a de cada Àrea de la Diputació que participi en la Xarxa 
 
b) En el cas de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de dues persones, una d’elles de la 

Delegació de Turisme 
 
c) Per un/a responsable tècnic/a de cadascun de la resta d’ens locals membres de la Xarxa. 
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Els representants de cadascun dels ens locals membres de la Xarxa, designaran un/a 
responsable tècnic/a. La designació del personal s’haurà de comunicar a la Diputació de 
Barcelona.  
 
Es podrà delegar la representació en altres persones de l’ens local o Àrea que representin, 
comunicant-ho per escrit a la Diputació de Barcelona abans o el mateix dia de la celebració 
de la reunió 
 
La comissió de seguiment estarà coordinada pel Servei de Teixit Productiu de la Diputació 
de Barcelona.  
 
Les funcions de la comissió de seguiment seran: 
 
a) Executar el pla estratègic operatiu de la Xarxa. 
 
b) Implementar actuacions en l’àmbit de treball de la Xarxa. 
 
c) Facilitar al comitè director la informació necessària. 
 
d) Realitzar les actuacions encarregades pel comitè director. 
 
e) Impulsar grups de treball i iniciatives de membres de la Xarxa per a desenvolupar de 

forma voluntària i conjunta accions específiques. 
 
5. MODIFICACIÓ  
 
Serà la Diputació de Barcelona qui aprovarà la modificació del present protocol, a proposta 
del Comitè Director. 
 
Un cop el protocol s’hagi modificat, l’òrgan competent de cada ens local membre de la 
Xarxa, haurà de ratificar la modificació i notificar-ho degudament a la Diputació de 
Barcelona.  
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL PROTOCOL 
 
La Xarxa de Productes de la Terra tindrà una durada indefinida, determinada pels 
compliments de les finalitats recollides en aquest Protocol i podrà extingir-se en qualsevol 
moment per alguna de les causes següents:  
 
a) Per acords dels òrgans competents dels ens membre de la xarxa.  
 
b) Per impossibilitat legal o material de realitzar els seus objectius. 
 
c) Per qualsevol altra circumstància legal. 
 
L’acord d’extinció del protocol s’haurà de notificar a tots els membres de la Xarxa. 
 
7. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La Xarxa Productes de la Terra, es regirà per aquest protocol, així com la legislació de règim 
local, i, particularment, pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
bases del règim local, el Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya 
(aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny) la Llei 
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30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i altres disposicions concordants i de desenvolupament en 
matèria de règim local.  
 
Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest Protocol, les parts se 
sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

 
ANNEX 1 

 
CENS DE LES EMPRESES I PRODUCTES ALIMENTARIS. 

 
Foto de l’empresa (camp recomanable però no obligatori): 
 

Foto del procés de producció (camp recomanable però no obligatori): 
 

Nom Enquestador (Data i registre) 
 
 

Data: 

EMPRESA 
Dades Bàsiques de l’empresa 

NIF:  
 

Nom de l’empresa:  
 

Adreça: 
 

Municipi: Codi postal: 

Correu electrònic: 
 

Web: Any d’inici de l’activitat: 

Telèfon: 
 

Telèfon mòbil: 

Nom del titular o persona de referència: 
 

 Home 
 Dona 

Càrrec: 
 
Edat del titular:  Menys de 35 

anys  
 Entre 35 i 50 

anys 
 

 Entre 50 i 65 
anys 

 Més de 65 anys 

L’empresa tindrà relleu 
generacional: 

 Sí 
 No 

Registre sanitari d'indústries i 
productes alimentaris de 
Catalunya (RISPAC)1 

 Sí 
 No  
 En tràmit 

Registre d’Indústries 
Agràries i Alimentàries  
(RIAAC) 2 

 Sí 
 No  
 En tràmit 

                                                 
1 Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RISPAC)Segons el  Reial decret 1712/1991, de 29 de novembre, 
sobre el Registre general sanitari d'aliments (BOE núm. 290 del 4.12.1991). Agència de Salut Pública de Barcelona -- Institut de Seguretat 
Alimentària i de Salubritat—Organisme competent 
2Inscripció al RIAAC  segons el Registre d'establiments industrials creat pel títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria, 
desenvolupat pel Decret 324/1996, d'1 d'octubre, en l'àmbit de Catalunya, inclou com a indústries que s'han d'inscriure en aquest Registre 
les alimentàries, les agràries, les pecuàries, les forestals i de la pesca. DAR -- organisme competent. 

Imatge 

Imatge 
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Tipologia d’empresa 
Tipologia:  Productor 

 Productor + Transformador 
 Transformador 

Nombre de treballadors:  Mà d’obra 
familiar:        

 Sí 
 No 

Empresa 
familiar: 

 Sí 
 No 

Activitat artesanal com a complement a explotació 
agrària: 

 Sí 
 No 
 Abans sí 

Complementa l’activitat artesana amb: 
 
 
 

 Turisme rural 
 Agroturisme 
 Activitats de lleure 
 Restauració 
 Educació Ambiental 

Orientació productiva de l’explotació.  
(Només omplir si és Productor o Productor Transformador) 

Producció Agrícola 
Superfície (ha)  Regadiu_________ Secà____________ 

Producció Ramadera 

Producció Superfície Espècie Nombre de caps 
 Fruita seca   Vaca de llet  
 Fruita Dolça   Vaca de carn  
 Horta   Porcí  
 Olivera   Aviram  
 Vinya   Cabrum  
 Farratges   Equí  
 Altres   Altres  

DISTINTIUS I CERTIFICACIONS 
Possessió d’identificador 
oficial del producte 
artesà: 

 Si  
 No 

Categoria:  Carnet d’artesà 
 Mestre Artesà 
 Empresa artesanal 

Possessió d’algun altre 
distintiu: 

 Producció Ecològica (PAE) 
 Producció Integrada (PI) 
 Denominació d’origen protegida (DOP) 
 Denominació geogràfica (DG) 
 Identificació geogràfica protegida (IGP) 
 Marca de qualitat. (Marca Q) 
 Especialitats tradicionals garantides. 
 Denominacions d’origen del vi.  

Per què no té cap 
distintiu?: (Només 
respondre en cas de no 
tenir cap distintiu) 

 Per desinterès. 
 Per desconeixement. 
 Massa burocràcia 

TRETS COMPLEMENTARIS 
Forma part d’alguna  
associació?: 

 Sí  
 No  

Quines?  
 
......................................... 
 

Ajuts 
 

Rebuts  Administració 
Local 

 Administració 
Autonòmica 

 Cada any 
 En els últims dos anys 
 Fa més de cinc anys 

 Sol·licitats  
(per quin 
concepte) 

 Administració 
Local 

 Per invertir en l’explotació. 
 Per invertir en comercialització 
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 Administració 
Autonòmica 

 Per invertir en màrqueting. 
 Per invertir en cultius (Prod. Ecològica, 

Prod. Integrada) 
 Altres ....................................................... 

 
 
 

Comercialització Interès en ampliar l’àmbit de comercialització i distribució 
 Sí 
 No 

Interès en ampliar la comercialització i distribució en l’àmbit de la restauració 
 Sí 
 No 

Ús de les noves 
tecnologies i comunicació 

 Sí 
 No 

Si la resposta és Sí: 
 Per posar-se en contacte amb proveïdors 
 Per temes de comercialització 
 Per temes de gestió empresarial 
 Per informar-se 
 Per temes de formació 
 Altres 

 
Formació del titular de 
l’empresa 

 Estudis primaris 
 Estudis secundaris 
 Estudis universitaris 

 
Mancances del sector  Manca de relleu generacional 

 Manca de formació 
 Manca d’assessorament 
 Manca de recolzament de l’administració pública 
 Legislació poc flexible 
 Altres  

Necessitats formatives  Tècniques de màrqueting 
 En noves tecnologies 
 En tècniques de producció 
 Altres  

Observacions 
 
 

 

Esteu interessats en rebre informació sobre les activitats i/o iniciatives referents a l’artesania alimentària: 
 Sí 
 No 

 

 D'acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a la 
persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament 
informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de la 
Diputació de Barcelona. Autoritzo a la Diputació de Barcelona, en l'àmbit de les seves competències, a fer 
ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d'informació general o específica que pugui 
ser del meu interès. 
 

 Manifestem no tenir cap inconvenient a compartir les dades particulars de la nostra empresa. 
 

Foto del producte produït o transformat (camp recomanable però no obligatori): 
 
  PRODUCTE  

Imatge 
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Nom  

Descripció  

Classificació segons la 
seva composició: 
(Seleccionar-ne un) 

 Carns i derivats 
 Peix, marisc i derivats 
 Ous i derivats 
 Llet i derivats 
 Olis i greixos comestibles 
 Cereals i derivats. Farines, pa i pastes 
 Llegums i tubèrculs. Productes derivats de la soja 
 Verdures i hortalisses. Derivats: envasats, congelats, fermentats i altres 
 Fruites i derivats. Fruits secs 
 Edulcorants naturals i derivats. Sucres i derivats del sucre. Mel. Productes de 

confiteria. Torrons i massapans. Caramels 
 Aliments estimulants i derivats. Cafè, succedanis i derivats. Te i derivats. Cacau, 

xocolata i derivats 
 Aigües, gel i begudes no alcohòliques. Begudes refrescants 
 Begudes alcohòliques. Vins i altres productes de la vinificació. Begudes 

fermentades. Cerveses i sidres. Begudes espirituoses 
 Condiments i espècies. Sal i vinagre. Salses 

 
Matèries primeres 

 
 

Matèria Primera Qualitat de la Mat. Primera 

1  Convencional 
 Ecològica 
 Integrada 

2  Convencional 
 Ecològica 
 Integrada 

 
3  Convencional 

 Ecològica 
 Integrada 

 

Matèries primeres i 
qualitat 
(Omplir-ne tantes com 
siguin necessàries) 

4. 
 

 Convencional 
 Ecològica 
 Integrada 
  

 
Traçabilitat de la producció - Disponibilitat 

Disposa d’un Pla de 
Traçabilitat: (Capacitat 
de reproduir l’historial 
d’un producte, per poder 
localitzar l’origen dels 
problemes que puguin 
sorgir en la seva 
elaboració o distribució i 
evitar-los en un futur).  

 Sí 
 No 

Procedència de les 
matèries primeres: 
(Especificar el % 
aproximat) 

 Pròpia ................ 
Externa 

 Local (del mateix municipi) ................ 
 Comarcal (d’altres municipis de la comarca) ................. 
 Provincial (d’altres comarques de la província) ................. 
 Catalunya (d’altres províncies de Catalunya) ................. 
 Espanya (d’altres autonomies d’Espanya ) ................. 
 UE (d’altres països de la UE) ................. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 84

 Resta de Món (d'altres països de fora de la UE) ............. 
 

Varietat locals 
autòctones 
 

 Sí 
 No 

 
Estació en què es 
produeix el producte 

 Estiu 
 Tardor 
 Hivern 
 Primavera  

Estació en què el 
producte està disponible 
al mercat  

 Estiu 
 Tardor 
 Hivern 
 Primavera  

Producció - Comercialització 
Volum de producció  
anual 
(Quilograms o Litres) 

 Presentació 
comercial del 
producte 

 A doll 
 Envasat individual 
 Envasat en caixes 

Identificació i etiquetatge 
 

 Marca pròpia 
 Marca externa 
 Sense Marca 

Etiquetatge en 
català 
 

 Sí 
 No 

Comercialització 
 

Comercialització directa 
 A l’explotació  
 A través de botiga 
 A  través d’agrobotiga 
 A través de fires i mercats 

Comercialització indirecta    
 Restauració 
 Internet 
 Altres 

Distribució 
Distribució 
 

 Pròpia (%)............. 
 Externa (%)............ 

 
Àmbits de 
Distribució (%) 
 
 

 Local (municipi) (%)................. 
 Comarcal  (%)................. 
 Provincial  (%)................. 
 Catalunya   (%)................. 
 Esp. (%)................. 
 UE. (%)................. 
 Resta del Món (%)........... 

” 
 
Segon.- APROVAR el model d’adhesió al protocol de la Xarxa d’ens locals per al suport 
al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, que es 
transcriu a continuació: 
 

“ 
MODEL ADHESIÓ AL PROTOCOL DE LA XARXA  

PRODUCTES DE LA TERRA 
(nom de l'òrgan competent) ha aprovat en data      , el decret/dictamen en el qual han 
acordat, com a mínim els següents punts: 
 

1. La sol·licitud d’adhesió al protocol de la Xarxa Productes de la Terra, 
2. L’acceptació de la minuta de protocol general de la Xarxa Productes de la Terra 

aprovada per la Diputació que s’adjunta,  
3. La designació del/la representant polític/a en el Comitè Director.  

 
S’adjunta certificat del secretari on es reprodueix l’acord de l’òrgan competent de l’ens. 
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En (nom i cognom), com a president del (nom entitat), manifesto: 
 

a) Que en l’àmbit territorial d’actuació de (nom entitat) hi ha una massa crítica 
significativa d’empreses i productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i del 
mar.  

b) Que aquest ens local ja té experiència de treball en aquest marc d’actuació i té la 
voluntat i el compromís de continuar treballant-hi en el futur.  

c) Que l’ens local posarà els recursos humans, econòmics i materials adients per 
desenvolupar les actuacions que s’escaiguin en el marc de la Xarxa Productes 
de la Terra.  

 
Lloc,       de       de       
 
(Signatura) 
 
 
nom i cognom del president” 
 
Tercer.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Seguidament es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació, compresos entre el número 1157 fins al 2410. Al propi temps es dona 
compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries 
dels dies 25 de febrer i 11 de març de 2010. 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 
les 12 hores i 30 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
 
El President       
Antoni Fogué Moya      La Secretària General 
        Petra Mahillo García 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 539344 al 539386. 
 
Barcelona, 3 de maig de 2010. 
 
 
 
 
LA SECRETÀRIA GENERAL 
Petra Mahillo García 


