Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 27 DE MAIG DE 2010
A la ciutat de Barcelona, el dia 27 de maig de 2010, a les 12 hores i 15 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president primer ’Im. Sr.
Josep Mayoral Antigas, del vice-president segon, Màrius García Andrade, del vicepresident tercer Mateu Chalmeta Torredemer, del vice-president quart, Carles Martí
Jufresa, el vice-president cinquè, Lluís Recoder Miralles. i de les diputades i diputats
que s’esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan Amat Solé, Xavier Amor
Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya,
Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Jordi William Carnes Ayats,
Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó
Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa
Cantons, Arnau Funes Romero, Xavier García Albiol, Joan Carles García Cañizares,
Carme García Suárez, Carme García Lores, Montserrat Gatell Pérez, José Manuel
González Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria Martorell, Ezequiel
Martínez Mulero, Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo, Immaculada Moraleda
Pérez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras Manzano,
Joan Puigdollers Fargas, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero
Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz Sanz, Joan Sau
Pagés, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné Ventura.
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, i el
tresorer Josep Abella Albiñana.
Va excusar la seva assistència el diputat Jaume Ciurana Llevadot, la diputada Dolores
Gómez Fernández i la interventora general, Teresa Raurich Montasell,
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que
es transcriu a continuació:
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29 d’abril
de 2010.
2.- Dictamen que proposa donar compte d’aprovació del conveni marc de col·laboració
entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Institut del Teatre.
3.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del Conveni-Tipus sobre l’Assumpció
de la Gestió Informatitzada de la Nòmina del Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) per
la Diputació de Barcelona, d’acord amb la minuta que s’adjunta al present dictamen.
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4.- Dictamen que aprova el tancament i liquidació definitiva de les actuacions
aprovades en desenvolupament del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2004-2007 i rendició de comptes.
5.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de
les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona en relació a les taxes de la
Gerència de Serveis d’Educació.
6.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució dels
pressupostos de la Corporació i els seus Organismes autònoms, a 30 d’abril de 2010.
7.- 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.
8.- Dictamen que proposa aprovar l’actualització de la plantilla i de la relació de llocs
de treball de l’organisme autònom Institut del Teatre amb efectes 1 de maig de 2010.
9.- Dictamen que proposa aprovar l'expedient de contractació relatiu a les Prestacions
dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributaria,
mitjançant tramitació ordinària, regulació harmonitzada, procediment obert i més d’un
criteri d’adjudicació, amb un pressupost estimatiu quadriennal de divuit milions quatrecents dos mil cinc-cents tretze euros amb seixanta-quatre cèntims (18.402.513,64 €),
més tres milions tres-cents vuit mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-sis
cèntims (3.308.984,36 €) en concepte de 18% d’IVA, promogut per la Subdirecció de
Logística i l’Organisme de Gestió Tributària.
10.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Alella, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
11.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
12.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
13.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bigues i Riells, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
14.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i la clarificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Brull, a favor de la Diputació de
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Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
15.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
16.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Carme, 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.
17.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
18.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
19.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
20.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gallifa, 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.
21.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i clarificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de les Masies de Roda, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
22.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
23.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
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24.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olost a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
25.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
26.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rellinars a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
27.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Ripollet a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
28.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la modificació i l’especificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sallent a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
29.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
30.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
31.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
32.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals .
33.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
34.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
35.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i clarificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos
de dret públic municipals .
36.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos
de dret públic municipals.
37.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i clarificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tavertet, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
38.- Dictamen que proposa l’aprovació del Programa complementari “ Suficiència
alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals” per a l’any 2010, el
marc de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 i del règim de concertació d’aquest
programa.
39.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació no substancial del contingut
del conveni marc de col·laboració “Acuerdo Marco Administrativo” per a la cooperació
en la gestió de la Reserva de la Biosfera del Montseny i de la Reserva de la Biosfera
La Amistad (RBA), a Costa Rica.
II.PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenta el Diputat President i el Portaveu del Grup Popular relativa al
rebuig de l’anunci del govern espanyol de congelació de pensions.
2.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència i presidents delegats i
adjunts, i dels acords adoptats per la junta de govern des de la darrera sessió.
3.- Precs
4.- Preguntes
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29
d’abril de 2010.
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 29 d’abril de 2010, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
INSTITUT DEL TEATRE
2.- Dictamen de data 5 de maig de 2010 que proposa donar compte d’aprovació
del conveni marc de col·laboració entre el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i l’Institut del Teatre.
“La Junta de Govern de l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, Institut del
Teatre, ha aprovat un dictamen en sessió de data 4 de maig de 2010, del següent
tenor literal:
“Que la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació ordena els ensenyaments de
dansa de grau professional i els ensenyaments artístics superiors de dansa i d’art
dramàtic.
Que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, estableix el nou marc
per al desenvolupament de les competències educatives, en el qual cal destacar la
definició del Servei d’Educació de Catalunya, al qual pertanyen tots els centres públics
i els centres privats sostinguts amb fons públics, les connexions definibles entre els
ensenyaments de règim general i els ensenyaments artístics, la coordinació entre
escoles de música i dansa i els conservatoris i els centres superiors, la creació de
l’Institut Superior de les Arts, la creació de l’Agència Catalana d’Avaluació i
Prospectiva de l’Educació, i la possibilitat d’establir certificacions i titulacions pròpies
de la Generalitat. Aquest nou marc coincideix amb l’adaptació dels ensenyaments
artístics superiors a la regulació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Es del tot
oportuna la col·laboració de l’Institut del Teatre amb el Departament d’Educació per a
l’articulació d’aquestes novetats.
Que l’Institut del Teatre, creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913, ha esdevingut,
per impuls d’aquesta, un centre d’estudis superiors i recerca de les arts escèniques
que inclou, juntament amb d’altres serveis:
Que l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), amb les especialitats d’Interpretació,
Direcció general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats -Dramatúrgia
i Escenografia, que expedeix titulacions oficials superiors i que és única a Catalunya
El Conservatori Superior de Dansa (CSD), amb les especialitats de Pedagogia de la
Dansa i Coreografia–Tècniques d’interpretació, que expedeix titulacions oficials
superiors i que és únic a Catalunya l’Escola d’Educació Secundària i Artística Conservatori Professional de Dansa (EESA-CPD), amb les especialitats de Dansa
Clàssica, Dansa Contemporània i Dansa Espanyola, que expedeix titulacions oficials
professionals de dansa i educació secundària obligatòria i que és, doncs, un centre
integrat únic en la seva naturalesa a Catalunya i a l’Estat i un conservatori públic únic
en la seva naturalesa a Catalunya.
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L’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), amb especialitats
de Luminotècnia, So i Maquinària Escènica, amb format de cicle superior de formació
professional i amb caràcter pilot a nivell d’Unió Europea, que expedeix titulacions
pròpies i que és única a Catalunya i a l’Estat.
Un Màster d’Estudis Teatrals, convingut amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Universitat Pompeu Fabra, amb caràcter professionalitzador en el camp de
l’escenificació i també d’iniciació a la recerca i accés al doctorat
La Jove Companyia IT-Dansa, que consisteix en dos cursos d’excel·lència per als
graduats de l’EESA-CPD amb més potencialitats artístiques.
Que en concordança amb la preeminent trajectòria de l’Institut del Teatre en l’àmbit de
la dansa, el Departament d'Educació i l’Institut del Teatre van signar el 28 de gener de
2000 un conveni per la creació d’un conservatori de grau mitjà de dansa de l’Institut del
Teatre de la Diputació de Barcelona. Amb data 3 de maig de 2001, el Departament
d’Educació i l’Institut del Teatre van signar una addenda al conveni on el Departament
d'Educació autoritzava la transformació del conservatori de grau mitjà de dansa en un
centre integrat d’ensenyaments de règim general (l’Educació secundària obligatòria) i
de règim especial (el grau mitjà de dansa) i establia els termes del seu sosteniment,
que es renova anualment.
Que pel que fa a la implantació de l’actual pla d’estudis dels ensenyaments de dansa
del grau professional, es fa necessària la seva avaluació, en el marc de l’Agència
Catalana d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació. Aquesta també vetllarà pel procés
d’avaluació de les escoles superiors.
Així mateix, es fa necessari estudiar, segons disponibilitat pressupostària, el futur
sosteniment dels ensenyaments que imparteixi l’Institut del Teatre.
Que dins l’oferta formativa pública en matèria de dansa, cal remarcar l’existència de
dos “centres integrats” públics que composen un mateix itinerari professionalitzador
públic i de caràcter integrat, que cal vetllar i que demana la coordinació d’ambdós
centres: el CEPSA Oriol Martorell, que integra, entre altres, l’educació primària i el
nivell elemental de dansa, i l’Escola d’Ensenyaments Secundaris i Artístics–
Conservatori Professional de Dansa (EESA-CPD) de l’Institut del Teatre, que integra
l’educació secundària obligatòria i el Grau professional de dansa.
Que la formació de nivell elemental no reglada en l’àmbit de la dansa, distribuïda per
tot el territori, en centres de titularitat diversa, orienta bona part dels seus
ensenyaments cap a les proves d’accés del Grau Professional de Dansa que ofereix
l’Escola d’Ensenyaments Secundaris i Artístics-Conservatori Professional de Dansa de
l’Institut del Teatre, constituint amb aquesta un itinerari professionalitzador que cal
vetllar i que demana articular un marc de relació que permeti, per compte de l’Institut
del Teatre, l’assessorament curricular i metodològic, l’oferiment de recursos
pedagògics i el seguiment conjunt de l’alumnat més destacat que ho accepti .
Que per tal d’establir una interlocució preferent, pel que fa a l’elaboració de les
propostes de currículums, es considera oportú formalitzar una via d’anàlisi i
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d’intercanvi i d’elaboració de propostes entre el Departament d’Educació i l’Institut del
Teatre. Aquesta col·laboració tècnica es duu a terme sense perjudici dels tràmits de
consulta i d’informació pública previstos per a la tramitació de qualsevol proposta
normativa que hagués d’afectar els centres que imparteixen ensenyaments de dansa o
d’art dramàtic.
Que d’altra banda es considera oportú formalitzar un marc de col·laboració entre el
Departament d’Educació i l’Institut del Teatre per a l’anàlisi i desenvolupament d’altres
tasques o actuacions d’interès comú de caire tècnic, com ara estudis de necessitats de
qualificació professional en l’àmbit de les arts escèniques, publicacions, o difusió i
promoció de les ofertes formatives i els estudis d’inserció laboral dels graduats.
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la
competència de la Junta de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones
i entitats públiques o privades.
En virtut de tot això, a proposta del Director General de l’Institut del Teatre, previ
l'informe favorable de la Intervenció delegada, s’eleva a la Junta de Govern la adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta del conveni marc de col·laboració entre el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Institut del Teatre, que es transcriu a
continuació:
“CONVENI MARC ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I L’INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
A Barcelona,
REUNITS
D’una banda, l’Hble. Sr. Ernest Maragall i Mira, Conseller d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, en virtut del Decret 423/2006 de 28 de novembre (DOGC 4771, de 29 de
novembre de 2006) que actua en representació del Departament d'Educació,
D’altra banda, l’INSTITUT DEL TEATRE representat per l’Il·lm. Sr. Mario Sanz i Sanz
President delegat de l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de
Barcelona, assistit per la Sra.Petra Mahillo García, Secretària General, de la Diputació
de Barcelona i de l’Organisme Autònom Institut del Teatre), amb domicili a Plaça
Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A.
EXPOSEN
I.

La Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació ordena els ensenyaments de
dansa de grau professional i els ensenyaments artístics superiors de dansa i
d’art dramàtic.

II.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, estableix el nou
marc per al desenvolupament de les competències educatives, en el qual cal
destacar la definició del Servei d’Educació de Catalunya, al qual pertanyen tots
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els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics, les
connexions definibles entre els ensenyaments de règim general i els
ensenyaments artístics, la coordinació entre escoles de música i dansa i els
conservatoris i els centres superiors, la creació de l’Institut Superior de les Arts,
la creació de l’Agència Catalana d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, i la
possibilitat d’establir certificacions i titulacions pròpies de la Generalitat. Aquest
nou marc coincideix amb l’adaptació dels ensenyaments artístics superiors a la
regulació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Es del tot oportuna la
col·laboració de l’Institut del Teatre amb el Departament d’Educació per a
l’articulació d’aquestes novetats.
III.

L’Institut del Teatre, creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913, ha
esdevingut, per impuls d’aquesta, un centre d’estudis superiors i recerca de les
arts escèniques que inclou, juntament amb d’altres serveis:
-

-

-

-

-

-

L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), amb les especialitats d’Interpretació,
Direcció general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Dramatúrgia i Escenografia, que expedeix titulacions oficials superiors i que és
única a Catalunya
el Conservatori Superior de Dansa (CSD), amb les especialitats de Pedagogia
de la Dansa i Coreografia–Tècniques d’interpretació, que expedeix titulacions
oficials superiors i que és únic a Catalunya
l’Escola d’Educació Secundària i Artística - Conservatori Professional de Dansa
(EESA-CPD), amb les especialitats de Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i
Dansa Espanyola, que expedeix titulacions oficials professionals de dansa i
educació secundària obligatòria i que és, doncs, un centre integrat únic en la
seva naturalesa a Catalunya i a l’Estat i un conservatori públic únic en la seva
naturalesa a Catalunya.
L’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), amb
especialitats de Luminotècnia, So i Maquinària Escènica, amb format de cicle
superior de formació professional i amb caràcter pilot a nivell d’Unió Europea,
que expedeix titulacions pròpies i que és única a Catalunya i a l’Estat.
Un Màster d’Estudis Teatrals, convingut amb la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, amb caràcter professionalitzador en
el camp de l’escenificació i també d’iniciació a la recerca i accés al doctorat
La Jove Companyia IT-Dansa, que consisteix en dos cursos d’excel·lència per
als graduats de l’EESA-CPD amb més potencialitats artístiques.

IV.

En concordança amb la preeminent trajectòria de l’Institut del Teatre en l’àmbit
de la dansa, el Departament d'Educació i l’Institut del Teatre van signar el 28 de
gener de 2000 un conveni per la creació d’un conservatori de grau mitjà de
dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Amb data 3 de maig
de 2001, el Departament d’Educació i l’Institut del Teatre van signar una
addenda al conveni on el Departament d'Educació autoritzava la transformació
del conservatori de grau mitjà de dansa en un centre integrat d’ensenyaments
de règim general (l’Educació secundària obligatòria) i de règim especial (el grau
mitjà de dansa) i establia els termes del seu sosteniment, que es renova
anualment.

V.

Pel que fa a la implantació de l’actual pla d’estudis dels ensenyaments de
dansa del grau professional, es fa necessària la seva avaluació, en el marc de
l’Agència Catalana d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació. Aquesta també
vetllarà pel procés d’avaluació de les escoles superiors.
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VI.

Així mateix, es fa necessari estudiar, segons disponibilitat pressupostària, el
futur sosteniment dels ensenyaments que imparteixi l’Institut del Teatre.

VII.

Dins l’oferta formativa pública en matèria de dansa, cal remarcar l’existència de
dos “centres integrats” públics que composen un mateix itinerari
professionalitzador públic i de caràcter integrat, que cal vetllar i que demana la
coordinació d’ambdós centres: el CEPSA Oriol Martorell, que integra, entre
altres, l’educació primària i el nivell elemental de dansa, i l’Escola
d’Ensenyaments Secundaris i Artístics–Conservatori Professional de Dansa
(EESA-CPD) de l’Institut del Teatre, que integra l’educació secundària
obligatòria i el Grau professional de dansa.

VIII.

La formació de nivell elemental no reglada en l’àmbit de la dansa, distribuïda
per tot el territori, en centres de titularitat diversa, orienta bona part dels seus
ensenyaments cap a les proves d’accés del Grau Professional de Dansa que
ofereix l’Escola d’Ensenyaments Secundaris i Artístics-Conservatori
Professional de Dansa de l’Institut del Teatre, constituint amb aquesta un
itinerari professionalitzador que cal vetllar i que demana articular un marc de
relació que permeti, per compte de l’Institut del Teatre, l’assessorament
curricular i metodològic, l’oferiment de recursos pedagògics i el seguiment
conjunt de l’alumnat més destacat que ho accepti .

IX.

Per tal d’establir una interlocució preferent, pel que fa a l’elaboració de les
propostes de currículums, es considera oportú formalitzar una via d’anàlisi i
d’intercanvi i d’elaboració de propostes entre el Departament d’Educació i
l’Institut del Teatre. Aquesta col·laboració tècnica es duu a terme sense
perjudici dels tràmits de consulta i d’informació pública previstos per a la
tramitació de qualsevol proposta normativa que hagués d’afectar els centres
que imparteixen ensenyaments de dansa o d’art dramàtic.

X.

D’altra banda es considera oportú formalitzar un marc de col·laboració entre el
Departament d’Educació i l’Institut del Teatre per a l’anàlisi i desenvolupament
d’altres tasques o actuacions d’interès comú de caire tècnic, com ara estudis
de necessitats de qualificació professional en l’àmbit de les arts escèniques,
publicacions, o difusió i promoció de les ofertes formatives i els estudis
d’inserció laboral dels graduats.

XI.

Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de
l’Institut del Teatre de data ....

Per tot l’exposat, les parts signants formalitzen aquest acord, de conformitat amb les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- En relació als Centres Superiors
El Departament d’Educació i l’Institut del Teatre es comprometen a:
a) Col·laborar en el procés d’adaptació dels ensenyaments superiors actuals al nou
marc europeu.
b) Estudiar el procés d’adscripció funcional dels centres superiors de l’Institut del
Teatre a l’Institut Superior de les Arts, d’acord amb la disposició addicional vintena
de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
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c) Col·laborar en l’estudi d’inserció laboral que desenvolupa el Departament
d’Educació, i col·laborar amb les iniciatives que sorgeixin, en aquesta direcció, del
món professional.
d) Estudiar fórmules de validació de l’experiència professional dels professionals de la
dansa que eren en exercici abans de l’existència de titulacions superiors.
e) Vetllar, d’acord amb la normativa reguladora de l’Agència Catalana d’Avaluació i
Prospectiva de l’Educació, per al procés d’avaluació de les escoles superiors.
el Departament d'Educació es compromet a:
a) Proposar un model de sosteniment dels ensenyaments artístics superiors
impartits a l’Institut del Teatre, l'aplicació del qual restarà, en tot cas, subjecta a
la disponibilitat pressupostària corresponent.
SEGONA.- En relació als ensenyaments professionals de dansa el Departament
d’Educació es compromet a:
a) Difondre aquest acord de col·laboració entre els centres del sistema educatiu
que imparteixen ensenyaments de dansa.
b) Obrir a la participació de l’Institut del Teatre l’estudi d’inserció laboral que
desenvolupa.
c) Difondre l’oferta educativa de l’Institut del Teatre dins dels seus canals oficials,
d) Vetllar per la continuïtat dels estudis post - obligatoris de Batxillerat o Cicles
Formatius de l’alumnat de dansa dins de les possibilitats que el sistema
educatiu ofereix.
e) Vetllar, d’acord amb la normativa reguladora de l’Agència Catalana d’Avaluació
i Prospectiva de l’Educació, per al procés d’avaluació de l’EESA/CPD i del seu
pla d’estudis
i l’Institut del Teatre es compromet a:
a) Oferir als centres la possibilitat de fer el seguiment de la formació i de la
progressió dels joves alumnes més destacats en l’àmbit de la dansa, sempre
que es disposi del consentiment de l’alumne o, si és menor d’edat, dels seus
pares.
b) Participar en l’estudi d’inserció laboral que desenvolupa el Departament
d’Educació.
c) Col·laborar en la configuració i consolidació, de forma individualitzada, d’un
itinerari formatiu i professionalitzador adreçat als joves més destacats en l’àmbit
de la dansa.
d) Proporcionar al Departament d'Educació la informació que es cregui
oportuna per a la difusió dels ensenyaments que s’hi imparteixin,
el Departament d’Educació i l’Institut del Teatre, en relació als alumnes que han iniciat
els ensenyaments de dansa al CEPSA Oriol Martorell, es comprometen a:
a) Seguir de forma especial la progressió i promoció de l’alumnat del CEPSA Oriol
Martorell i de l’Institut del Teatre, tant pel que fa als ensenyaments de règim
general com als de dansa.
b) Vetllar per la coordinació curricular i metodològica entre el projecte del CEPSA
Oriol Martorell i el del Grau Professional de Dansa a través d’una comissió de
seguiment i nomenar interlocutors dels dos centres sota el seguiment del
Departament d'Educació.
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c) Analitzar la implantació i els efectes de l’adscripció, a efectes de la continuació
d’estudis, de l’alumnat del CEPSA Oriol Martorell a l’Institut del Teatre.
d) Fomentar l’assessorament curricular i la generació de serveis pedagògics de
l’EESA-CPD i l’Institut del Teatre al conjunt dels centres docents que preparen
a l’alumnat per accedir al Grau Professional de Dansa.
e) Impulsar i potenciar iniciatives pedagògiques que apuntin al foment de
l’excel·lència com és el cas de la jove companyia l’Institut del Teatre–IT Dansa,
destinada als graduats/des de l’EESA-CPD que més destaquen.
f) Impulsar campanyes relatives a la dansa, de sensibilització i d’iniciació, a les
escoles d’educació primària.
TERCERA.- En relació a futures Titulacions , a altres propostes de formació i al foment
de la recerca:
El Departament d'Educació i l’Institut del Teatre es comprometen a:
a)

b)

c)
d)

Estudiar un possible model de sosteniment de nous títols impartits a l’Institut
del Teatre, l'aplicació del qual restarà, en tot cas, subjecta a la disponibilitat
pressupostària corresponent.
Col·laborar en l’estudi d’inserció laboral que desenvolupa el Departament
d’Educació i promoure formules per a la inserció laboral dels graduats en Art
Dramàtic en els ensenyaments de règim general dels centres del Departament
d'Educació.
Analitzar i impulsar el reconeixement oficial de les propostes de títols en l’àmbit
de les arts escèniques que proposi l’Institut del Teatre.
Implantar els estudis de Post grau.

QUARTA.- En relació a l’elaboració de les propostes de currículums i a les
col·laboracions tècniques
el Departament d’Educació es compromet a:
a)
b)

c)

d)
e)

Recavar de l’Institut del Teatre la proposta de persones expertes per tal de
preparar la documentació tècnica adient en els àmbits que es sol·liciti.
Adreçar-se a l’Institut del Teatre perquè proposi persones expertes amb
la finalitat de dur a terme estudis de necessitats de qualificació
professional en l’àmbit de les arts escèniques, o altres estudis de caire
tècnic.
Sol·licitar a l’Institut del Teatre l’aportació de criteris i propostes relatives a
possibles accions de difusió i promoció de les ofertes formatives en l’àmbit
de la dansa i de l’art dramàtic.
Analitzar les necessitats de formació en l’àmbit de la dansa i fi de planificar
l’oferta.
Facilitar a l’Institut del Teatre la participació en les accions de suport a
l’acció educativa que dugui a terme el Departament d’Educació en el marc
de les corresponents actuacions.

i l’Institut del Teatre es compromet a:
a)

Proposar com a persones expertes, les persones, vinculades o no a
l’Institut del Teatre, que consideri més idònies a les tasques tècniques a
emprendre.
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b)

c)

Aportar, al Departament d’Educació, criteris i propostes relatives a
possibles accions de difusió i promoció de les ofertes formatives en l’àmbit
de la dansa i de l’art dramàtic.
Col·laborar, amb el Departament d’Educació, en l’anàlisi de les necessitats
de formació en l’àmbit de la dansa, i en l’àmbit de l’art dramàtic.

CINQUENA.- Comissió mixta
Les parts establiran una comissió mixta formada per un màxim de tres representants
per cadascuna de les parts per promoure els objectius d'aquest conveni. Els membres
d’aquesta comissió mixta seran nomenats, respectivament, per cadascuna de les parts
signants d'aquest acord.
La comissió mixta establirà els indicadors de funcionament adients al seguiment de
les clàusules d’aquest conveni.
La comissió mixta es reunirà, almenys, tres cops l’any.
SISENA.- La signatura d’aquest conveni marc no suposarà en cap cas increment de
despesa per a cap de les parts signants. Els convenis específics concretaran les
futures aportacions de les parts, atesa la naturalesa d’aquest conveni marc.
SETENA.- A partir de la signatura d’aquest conveni marc ambdues parts iniciaran:
a) L’estudi del possible model de sosteniment dels ensenyaments, esmentat a les
clàusules 1 i 3.
Aquest estudi tindrà, com a perspectives, el seu inici d’aplicació a partir del curs
acadèmic 2010-2011, i la determinació de la proporció de les aportacions al
finançament que haurien de correspondre a les diverses parts.
b) L’anàlisi de la implantació i els efectes de l’adscripció, a efectes de la
continuació d’estudis, de l’alumnat del CEPSA Oriol Martorell a l’Institut del
Teatre, previst a la clàusula 2.
La possible adscripció tindrà, com a perspectives, el seu inici d’aplicació a partir
del curs acadèmic 2010-2011.
VUITENA.- Aquest Conveni mantindrà la seva vigència fins el 31 de desembre de 2013,
si bé es pot prorrogar anualment de forma expressa.
NOVENA.- Són causes de resolució del conveni:
a. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit
b. Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos
d’antelació
c. Les generals establertes a la legislació vigent
DESENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la
resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per mutu acord.
En cas de discrepància entre les parts, s’estarà al que disposa la llei 29/1998, de 13 de
juliol Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.“

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’entitat que subscriu aquest conveni.”
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En conseqüència, vista la transcendència que per als interessos de l’organisme
autònom Institut del Teatre comporten els acords reproduïts, el diputat que subscriu, i
a proposta de la Presidència delegada de l’Institut del Teatre, previ coneixement de la
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Cultura, eleva al Ple Corporatiu, la
adopció del següent
ACORD
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’acord adoptat per la Junta de Govern de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en sessió de data 4 de maig de 2010,
consistent en l’aprovació de la minuta del conveni marc de col·laboració entre el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Institut del Teatre, que es
transcriu a continuació:
“CONVENI MARC ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I L’INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
A Barcelona,
REUNITS
D’una banda, l’Hble. Sr. Ernest Maragall i Mira, Conseller d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, en virtut del Decret 423/2006 de 28 de novembre (DOGC 4771, de 29 de
novembre de 2006) que actua en representació del Departament d'Educació,
D’altra banda, l’INSTITUT DEL TEATRE representat per l’Il·lm. Sr. Mario Sanz i Sanz
President delegat de l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de
Barcelona, assistit per la Sra. Petra Mahillo García, Secretària General, de la Diputació
de Barcelona i de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, amb domicili a Plaça
Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A.
EXPOSEN
XII.

La Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació ordena els ensenyaments de
dansa de grau professional i els ensenyaments artístics superiors de dansa i
d’art dramàtic.

XIII.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, estableix el nou
marc per al desenvolupament de les competències educatives, en el qual cal
destacar la definició del Servei d’Educació de Catalunya, al qual pertanyen tots
els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics, les
connexions definibles entre els ensenyaments de règim general i els
ensenyaments artístics, la coordinació entre escoles de música i dansa i els
conservatoris i els centres superiors, la creació de l’Institut Superior de les Arts,
la creació de l’Agència Catalana d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, i la
possibilitat d’establir certificacions i titulacions pròpies de la Generalitat. Aquest
nou marc coincideix amb l’adaptació dels ensenyaments artístics superiors a la
regulació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Es del tot oportuna la
col·laboració de l’Institut del Teatre amb el Departament d’Educació per a
l’articulació d’aquestes novetats.
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XIV.

L’Institut del Teatre, creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913, ha
esdevingut, per impuls d’aquesta, un centre d’estudis superiors i recerca de les
arts escèniques que inclou, juntament amb d’altres serveis:

-

L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), amb les especialitats d’Interpretació,
Direcció general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Dramatúrgia i Escenografia, que expedeix titulacions oficials superiors i que és
única a Catalunya
el Conservatori Superior de Dansa (CSD), amb les especialitats de Pedagogia
de la Dansa i Coreografia–Tècniques d’interpretació, que expedeix titulacions
oficials superiors i que és únic a Catalunya
l’Escola d’Educació Secundària i Artística - Conservatori Professional de Dansa
(EESA-CPD), amb les especialitats de Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i
Dansa Espanyola, que expedeix titulacions oficials professionals de dansa i
educació secundària obligatòria i que és, doncs, un centre integrat únic en la
seva naturalesa a Catalunya i a l’Estat i un conservatori públic únic en la seva
naturalesa a Catalunya.
L’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), amb
especialitats de Luminotècnia, So i Maquinària Escènica, amb format de cicle
superior de formació professional i amb caràcter pilot a nivell d’Unió Europea,
que expedeix titulacions pròpies i que és única a Catalunya i a l’Estat.
Un Màster d’Estudis Teatrals, convingut amb la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, amb caràcter professionalitzador en
el camp de l’escenificació i també d’iniciació a la recerca i accés al doctorat
La Jove Companyia IT-Dansa, que consisteix en dos cursos d’excel·lència per
als graduats de l’EESA-CPD amb més potencialitats artístiques.

-

-

-

-

-

XV.

En concordança amb la preeminent trajectòria de l’Institut del Teatre en l’àmbit
de la dansa, el Departament d'Educació i l’Institut del Teatre van signar el 28 de
gener de 2000 un conveni per la creació d’un conservatori de grau mitjà de
dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Amb data 3 de maig
de 2001, el Departament d’Educació i l’Institut del Teatre van signar una
addenda al conveni on el Departament d'Educació autoritzava la transformació
del conservatori de grau mitjà de dansa en un centre integrat d’ensenyaments
de règim general (l’Educació secundària obligatòria) i de règim especial (el grau
mitjà de dansa) i establia els termes del seu sosteniment, que es renova
anualment.

XVI.

Pel que fa a la implantació de l’actual pla d’estudis dels ensenyaments de
dansa del grau professional, es fa necessària la seva avaluació, en el marc de
l’Agència Catalana d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació. Aquesta també
vetllarà pel procés d’avaluació de les escoles superiors.

XVII.

Així mateix, es fa necessari estudiar, segons disponibilitat pressupostària, el
futur sosteniment dels ensenyaments que imparteixi l’Institut del Teatre.

XVIII.

Dins l’oferta formativa pública en matèria de dansa, cal remarcar l’existència de
dos “centres integrats” públics que composen un mateix itinerari
professionalitzador públic i de caràcter integrat, que cal vetllar i que demana la
coordinació d’ambdós centres: el CEPSA Oriol Martorell, que integra, entre
altres, l’educació primària i el nivell elemental de dansa, i l’Escola
d’Ensenyaments Secundaris i Artístics–Conservatori Professional de Dansa
(EESA-CPD) de l’Institut del Teatre, que integra l’educació secundària
obligatòria i el Grau professional de dansa.
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XIX.

La formació de nivell elemental no reglada en l’àmbit de la dansa, distribuïda
per tot el territori, en centres de titularitat diversa, orienta bona part dels seus
ensenyaments cap a les proves d’accés del Grau Professional de Dansa que
ofereix l’Escola d’Ensenyaments Secundaris i Artístics-Conservatori
Professional de Dansa de l’Institut del Teatre, constituint amb aquesta un
itinerari professionalitzador que cal vetllar i que demana articular un marc de
relació que permeti, per compte de l’Institut del Teatre, l’assessorament
curricular i metodològic, l’oferiment de recursos pedagògics i el seguiment
conjunt de l’alumnat més destacat que ho accepti .

XX.

Per tal d’establir una interlocució preferent, pel que fa a l’elaboració de les
propostes de currículums, es considera oportú formalitzar una via d’anàlisi i
d’intercanvi i d’elaboració de propostes entre el Departament d’Educació i
l’Institut del Teatre. Aquesta col·laboració tècnica es duu a terme sense
perjudici dels tràmits de consulta i d’informació pública previstos per a la
tramitació de qualsevol proposta normativa que hagués d’afectar els centres
que imparteixen ensenyaments de dansa o d’art dramàtic.

XXI.

D’altra banda es considera oportú formalitzar un marc de col·laboració entre el
Departament d’Educació i l’Institut del Teatre per a l’anàlisi i desenvolupament
d’altres tasques o actuacions d’interès comú de caire tècnic, com ara estudis
de necessitats de qualificació professional en l’àmbit de les arts escèniques,
publicacions, o difusió i promoció de les ofertes formatives i els estudis
d’inserció laboral dels graduats.

XXII.

Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de
l’Institut del Teatre de data ....

Per tot l’exposat, les parts signants formalitzen aquest acord, de conformitat amb les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- En relació als Centres Superiors
El Departament d’Educació i l’Institut del Teatre es comprometen a:
a)
b)

c)

d)
e)

Col·laborar en el procés d’adaptació dels ensenyaments superiors actuals al nou
marc europeu.
Estudiar el procés d’adscripció funcional dels centres superiors de l’Institut del
Teatre a l’Institut Superior de les Arts, d’acord amb la disposició addicional vintena
de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
Col·laborar en l’estudi d’inserció laboral que desenvolupa el Departament
d’Educació, i col·laborar amb les iniciatives que sorgeixin, en aquesta direcció, del
món professional.
Estudiar fórmules de validació de l’experiència professional dels professionals de
la dansa que eren en exercici abans de l’existència de titulacions superiors.
Vetllar, d’acord amb la normativa reguladora de l’Agència Catalana d’Avaluació i
Prospectiva de l’Educació, per al procés d’avaluació de les escoles superiors.

el Departament d'Educació es compromet a:
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a)

Proposar un model de sosteniment dels ensenyaments artístics superiors
impartits a l’Institut del Teatre, l'aplicació del qual restarà, en tot cas,
subjecta a la disponibilitat pressupostària corresponent.

SEGONA.- En relació als ensenyaments professionals de dansa
el Departament d’Educació es compromet a:
a)
b)
c)
d)

e)

Difondre aquest acord de col·laboració entre els centres del sistema educatiu que
imparteixen ensenyaments de dansa.
Obrir a la participació de l’Institut del Teatre l’estudi d’inserció laboral que
desenvolupa.
Difondre l’oferta educativa de l’Institut del Teatre dins dels seus canals oficials,
Vetllar per la continuïtat dels estudis post - obligatoris de Batxillerat o Cicles
Formatius de l’alumnat de dansa dins de les possibilitats que el sistema educatiu
ofereix.
Vetllar, d’acord amb la normativa reguladora de l’Agència Catalana d’Avaluació i
Prospectiva de l’Educació, per al procés d’avaluació de l’EESA/CPD i del seu pla
d’estudis

i l’Institut del Teatre es compromet a:
a) Oferir als centres la possibilitat de fer el seguiment de la formació i de la
progressió dels joves alumnes més destacats en l’àmbit de la dansa, sempre
que es disposi del consentiment de l’alumne o, si és menor d’edat, dels seus
pares.
b) Participar en l’estudi d’inserció laboral que desenvolupa el Departament
d’Educació.
c) Col·laborar en la configuració i consolidació, de forma individualitzada, d’un
itinerari formatiu i professionalitzador adreçat als joves més destacats en l’àmbit
de la dansa.
d) Proporcionar al Departament d'Educació la informació que es cregui
oportuna per a la difusió dels ensenyaments que s’hi imparteixin,
el Departament d’Educació i l’Institut del Teatre, en relació als alumnes que han iniciat
els ensenyaments de dansa al CEPSA Oriol Martorell, es comprometen a:
a)

b)

c)
d)

e)

f)

Seguir de forma especial la progressió i promoció de l’alumnat del CEPSA Oriol
Martorell i de l’Institut del Teatre, tant pel que fa als ensenyaments de règim
general com als de dansa.
Vetllar per la coordinació curricular i metodològica entre el projecte del CEPSA
Oriol Martorell i el del Grau Professional de Dansa a través d’una comissió de
seguiment i nomenar interlocutors dels dos centres sota el seguiment del
Departament d'Educació.
Analitzar la implantació i els efectes de l’adscripció, a efectes de la continuació
d’estudis, de l’alumnat del CEPSA Oriol Martorell a l’Institut del Teatre.
Fomentar l’assessorament curricular i la generació de serveis pedagògics de
l’EESA-CPD i l’Institut del Teatre al conjunt dels centres docents que preparen a
l’alumnat per accedir al Grau Professional de Dansa.
Impulsar i potenciar iniciatives pedagògiques que apuntin al foment de
l’excel·lència com és el cas de la jove companyia l’Institut del Teatre–IT Dansa,
destinada als graduats/des de l’EESA-CPD que més destaquen.
Impulsar campanyes relatives a la dansa, de sensibilització i d’iniciació, a les
escoles d’educació primària.
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TERCERA.- En relació a futures Titulacions , a altres propostes de formació i al foment
de la recerca:
El Departament d'Educació i l’Institut del Teatre es comprometen a:
a) Estudiar un possible model de sosteniment de nous títols impartits a l’Institut del
Teatre, l'aplicació del qual restarà, en tot cas, subjecta a la disponibilitat
pressupostària corresponent.
b) Col·laborar en l’estudi d’inserció laboral que desenvolupa el Departament
d’Educació i promoure formules per a la inserció laboral dels graduats en Art
Dramàtic en els ensenyaments de règim general dels centres del Departament
d'Educació.
c) Analitzar i impulsar el reconeixement oficial de les propostes de títols en l’àmbit de
les arts escèniques que proposi l’Institut del Teatre.
d) Implantar els estudis de Post grau.
QUARTA.- En relació a l’elaboració de les propostes de currículums i a les
col·laboracions tècniques
el Departament d’Educació es compromet a:
a) Recavar de l’Institut del Teatre la proposta de persones expertes per tal de
preparar la documentació tècnica adient en els àmbits que es sol·liciti.
b) Adreçar-se a l’Institut del Teatre perquè proposi persones expertes amb la finalitat
de dur a terme estudis de necessitats de qualificació professional en l’àmbit de les
arts escèniques, o altres estudis de caire tècnic.
c) Sol·licitar a l’Institut del Teatre l’aportació de criteris i propostes relatives a
possibles accions de difusió i promoció de les ofertes formatives en l’àmbit de la
dansa i de l’art dramàtic.
d) Analitzar les necessitats de formació en l’àmbit de la dansa i fi de planificar l’oferta.
e) Facilitar a l’Institut del Teatre la participació en les accions de suport a l’acció
educativa que dugui a terme el Departament d’Educació en el marc de les
corresponents actuacions.
i l’Institut del Teatre es compromet a:
a) Proposar com a persones expertes, les persones, vinculades o no a l’Institut del
Teatre, que consideri més idònies a les tasques tècniques a emprendre.
b) Aportar, al Departament d’Educació, criteris i propostes relatives a possibles accions
de difusió i promoció de les ofertes formatives en l’àmbit de la dansa i de l’art
dramàtic.
c) Col·laborar, amb el Departament d’Educació, en l’anàlisi de les necessitats de
formació en l’àmbit de la dansa, i en l’àmbit de l’art dramàtic.

CINQUENA.- Comissió mixta
Les parts establiran una comissió mixta formada per un màxim de tres representants
per cadascuna de les parts per promoure els objectius d'aquest conveni. Els membres
d’aquesta comissió mixta seran nomenats, respectivament, per cadascuna de les parts
signants d'aquest acord.
La comissió mixta establirà els indicadors de funcionament adients al seguiment de
les clàusules d’aquest conveni.
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La comissió mixta es reunirà, almenys, tres cops l’any.
SISENA.- La signatura d’aquest conveni marc no suposarà en cap cas increment de
despesa per a cap de les parts signants. Els convenis específics concretaran les
futures aportacions de les parts, atesa la naturalesa d’aquest conveni marc.
SETENA.- A partir de la signatura d’aquest conveni marc ambdues parts iniciaran:
a) L’estudi del possible model de sosteniment dels ensenyaments, esmentat a
les clàusules 1 i 3.
Aquest estudi tindrà, com a perspectives, el seu inici d’aplicació a partir del curs
acadèmic 2010-2011, i la determinació de la proporció de les aportacions al
finançament que haurien de correspondre a les diverses parts.
b) L’anàlisi de la implantació i els efectes de l’adscripció, a efectes de la
continuació d’estudis, de l’alumnat del CEPSA Oriol Martorell a l’Institut del
Teatre, previst a la clàusula 2.
La possible adscripció tindrà, com a perspectives, el seu inici d’aplicació a partir
del curs acadèmic 2010-2011.
VUITENA.- Aquest Conveni mantindrà la seva vigència fins el 31 de desembre de 2013,
si bé es pot prorrogar anualment de forma expressa.
NOVENA.- Són causes de resolució del conveni:
d. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit
e. Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos
d’antelació
f. Les generals establertes a la legislació vigent
DESENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la
resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per mutu acord.
En cas de discrepància entre les parts, s’estarà al que disposa la llei 29/1998, de 13 de
juliol Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.“

I el Ple en restà assabentat.
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local
3.- Dictamen de data 12 de maig de 2010 que proposa aprovar la modificació del
Conveni-Tipus sobre l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina del
Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona, d’acord amb
la minuta que s’adjunta al present dictamen.
“Entre els factors que incideixen en la gestió administrativa dels ens locals destaca de
manera transcendental el relatiu a la gestió dels recursos humans. Al llarg dels últims
anys s’han succeït canvis diversos en aquest àmbit, tant des de la vessant formal com
en el del conjunt de tècniques i instruments que s’utilitzen per optimitzar aquest tipus
de gestió, requerint de les organitzacions un constant i creixent esforç d'adequació tant
tècnic com tecnològic.
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La Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions a què es troben subjectes
algunes de les entitats locals de la província de Barcelona, va decidir en el seu dia,
posar en marxa la iniciativa de facilitar assistència tècnica i material en la confecció de
la nòmina dels empleats dels ens locals amb els que es produeixi el preceptiu acord de
col·laboració, en el marc de les competències atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local i per la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya (actualment Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).
En relació amb l'activitat d'assistència per a la confecció de la nòmina dels empleats
dels ens locals també resulten d’aplicació les disposicions següents:
-

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

-

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal (LOPD).

-

RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprovà el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, Reial Decret que deroga l’anterior RD
994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament de mesures de
seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal

En relació amb aquest assumpte, cal fer referència a l’acord adoptat pel Ple de la
Diputació de Barcelona de data 30 de gener de 2003, en què es va aprovar el
Conveni-Tipus per a la formalització del convenis entre cadascun dels ens locals de la
província de Barcelona que aprovin l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la
Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL), així com a l’acord de la Junta de
Govern de data 14 de maig de 2009, de modificació de l’esmentat Conveni-tipus.
Vista l’experiència acumulada en la prestació del servei de nòmina informatitzada des
de l’any 2003 fins l’actualitat i el contingut de l’encomanda de gestió instrumentada en
el Conveni-Tipus AGINEEL, així com la necessitat d’adaptar-nos a les exigències
normatives actuals tenint en compte les dades tractades, es considera del tot
necessari modificar el Conveni-Tipus AGINEEL en tres àmbits concrets, en els termes
que, en síntesi, s’indiquen a continuació:
En primer lloc, es constata la necessitat d’acotar la prestació del servei a determinats
tipus d’ens locals limitant-ho al volum de població fins a 5000 habitants o volum de
nòmines mensuals en termes de mitjana anual, que no superi les 50 al mes.
En segon lloc, cal concretar, perquè així ho demanda la realitat, quines són les causes
i els supòsits que impedeixen en la pràctica la correcta encomanda de gestió, tant per
part dels ens locals com de la pròpia Corporació, incorporant-los en el Conveni-Tipus
com a causes d’extinció.
En darrer lloc, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17 de desembre, que
aprova el nou Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
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desembre, de Protecció de Dades, va fer necessari una actualització del Conveni-tipus
aprovat en data 30.01.2003, per tal d’adaptar-lo als requeriments de la nova normativa;
actualització que es va dur a terme mitjançant l’esmentat acord de la Junta de Govern
de la Diputació de 14 de maig de 2009 i que ara resulta convenient completar de
conformitat amb la interpretació que fa l’Agència Catalana de Protecció de Dades
sobre alguns aspectes del procediment d’aprovació de la creació del fitxer.
Aquesta nova actualització del procediment es concreta en la introducció d’alguns
canvis en els tràmits que hauran de seguir-se, com són l’acord exprés de creació del
fitxer per part de l’Ens Local, i la publicació d’aquest acord, tràmits que vindran a
afegir-se a la formalització del conveni entre l’Ens Local i la Diputació així com a la
publicació d’aquesta formalització.
Assenyalats els eixos bàsics de la modificació, en l’annex s’indiquen, en trama gris, les
modificacions del text del conveni en relació amb l’aprovat a l’any 2009.
Atès que les variacions que es proposen introduir suposen modificacions substancials
en relació als termes de l’encomanda de gestió aprovada pel Ple en la sessió de data
30 de gener de 2003, es considera que correspon també al mateix òrgan aprovar-les
en raó de les competències que li atribueix l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, sobre les encomandes de gestió.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del Conveni-Tipus sobre Assumpció de la Gestió
Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL)
Segon.- APROVAR el text modificat del Conveni-Tipus per a la formalització dels
convenis entre cadascun dels ens locals de la província de Barcelona que aprovin
l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals
(AGINEEL), d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:

“CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE
LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS (AGINEEL) PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <nom i cognoms>, <càrrec> de la
Diputació de Barcelona, assistit pel <nom i cognoms>, Secretària General/Secretaria
delegada.
<ENS LOCAL>, representat per l’Il·lm./a. Sr/a. <nom i cognoms>, <càrrec>, assistit pel
Sr/a. <nom i cognoms>, Secretari de l'Ens Local.
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ACTUEN
El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut de <acte>.
El representant de l’ <ens local> per virtut de <acte>.
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascuna intervé, així com
la capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte
EXPOSEN
I. ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE
Entre els factors que incideixen en la gestió administrativa dels ens locals destaca de
manera transcendental el relatiu a la gestió dels recursos humans. Al llarg dels últims
anys s’han succeït canvis diversos en aquest àmbit, tant des de la vessant formal com
en el del conjunt de tècniques i instruments que s’utilitzen per optimitzar aquest tipus
de gestió, requerint de les organitzacions un constant i creixent esforç d'adequació
tant tècnic com tecnològic.
La Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions a què es troben subjectes
algunes de les entitats locals de la província de Barcelona, va decidir en el seu dia,
posar en marxa la iniciativa de facilitar assistència tècnica i material en la confecció
de la nòmina dels empleats dels ens locals amb els que es produeixi el preceptiu
acord de col·laboració, en el marc de les competències atribuïdes per la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i per la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya (actualment Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).
En relació amb l'activitat d'assistència per a la confecció de la nòmina dels empleats
dels ens locals també resulten d’aplicació les disposicions següents:
-

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

-

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal (LOPD).

-

RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprovà el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (en endavant, RLOPD), Reial Decret
que deroga l’anterior RD 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprovà el
Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin
dades de caràcter personal

II. ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA
CONFECCIÓ DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS
Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir
la funció de l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels
Ens Locals (per acrònim, l’AGINEEL) és l’encomanda de gestió, prevista a l’art. 15 de
la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. D’acord amb aquest article,
l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter
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material, tècnic o de serveis de la competència d’una entitat local que s’encomana a
una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es
posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici.
III. CONVENI-TIPUS I ACTUACIONS DUTES A TERME
Aquest Conveni-Tipus servirà de base per a la formalització dels Convenis que se
subscriuran entre cadascun dels ens locals que aprovin l’encomanda de gestió de
l’AGINEEL i la Diputació de Barcelona.
Aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran
de regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció.
IV. DESTINATARIS DEL SERVEI I DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ
1. Podran sol·licitar el servei de l’AGINEEL aquells ens locals amb població fins a
5.000 habitants sempre que la xifra de volum mensual d’empleats públics al seu
servei no resulti superior a 50 en termes de mitjana anual respecte els 12 mesos
anteriors al de la sol·licitud, requisit aquest que també s’aplica a les seves
personificacions instrumentals.
2. Excepcionalment també podran sol·licitar el servei:
a) Aquells municipis de població superior a 5.000 habitants sempre que
concorri la circumstància referida al paràgraf anterior relativa al fet de
tenir un volum mitjà d’empleats al seu servei que no superi els 50 en
termes de mitjana anual respecte els 12 mesos anteriors al de la
sol·licitud.
b) Els consorcis, les mancomunitats i les agrupacions de municipis amb
plantilles inferiors a 50 empleats i sempre i quan els seus integrants
compleixin els requisits de població i plantilla descrits a l’apartat a).
V. TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE.
Els tràmits que hauran de seguir-se seran els següents:
A)

SUPÒSIT DE CREACIÓ DE FITXER

a) Per part de la Diputació:
1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local,
que es concreten en l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina
dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) i en la formalització de
l’encomanda de gestió.
2) Aprovació del Conveni-Tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província
b) Per part de l’Ens Local:
1) Aprovació de la creació del fitxer de dades personals AGINEEL d’acord amb la
proposta de contingut que inclou aquest conveni i les instruccions aprovades
per la Diputació de Barcelona.
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2) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a
formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus aprovat per la Diputació.
c) Actuacions posteriors:
1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ens Local.
2) Publicació per la Diputació de l’acord de l’Ens Local de creació del fitxer de
dades personals i de la referència dels convenis formalitzats amb els ens locals
que li han encomanat la gestió en el Butlletí Oficial de la Província.
3) Registre per la Diputació a l’Agència Catalana de Protecció de Dades del fitxer
de dades personals creat per l’Ens local.
B) SUPÒSIT DE MODIFICACIÓ DE FITXER
Per al cas que l’Ens Local ja tingui creat i registrat a l’Agència Espanyola o a l’Agència
Catalana de Protecció de Dades un fitxer que tingui entre les seves finalitats la de la
gestió de la nòmina dels empleats, la Diputació verificarà que tota la informació del
registre sigui correcta, procedint, en el seu cas, a proposar a l’Ens Local que acordi
les modificacions corresponents i a publicar posteriorment en el Butlletí Oficial de la
Província aquest acord, amb l’adaptació de les obligacions pertinents establertes en
els apartats anteriors.
Atès que per l’<ens local> s’ha donat compliment al tràmits necessaris les
Administracions que intervenen formalitzen aquest Conveni d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE.
1.
L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de
Barcelona de la confecció de la nòmina dels empleats de l’<ens local> i de les
activitats complementàries o derivades que expressament es detallin a la clàusula
quarta d'aquest conveni.
2.
L’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats municipals
locals (per acrònim, AGINEEL)) es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió
que, en favor de la Diputació de Barcelona, ha aprovat l'Ens Local titular de la
competència.
Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ.
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’AGINEEL són les següents:
a)
Insuficient capacitat econòmica o de gestió de l’Ens Local per mantenir una
gestió eficaç de la nòmina dels empleats de forma automatitzada, en un àmbit marcat
per una constant adaptació normativa i d'adequació a noves formes de gestió.
b)
Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió informatitzada de la
nòmina dels empleats municipals amb els quals poder aprofitar els avantatges que
suposa la gestió electrònica d'aspectes com la cotització a la Seguretat Social o la
liquidació i/o validació dels descomptes per IRPF.
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Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA.
1.
Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter
material, tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió
informatitzada de la nòmina dels empleats municipals.
2.
L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici.
3.
Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l’Ens
Local que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o en els
quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia de les dades de base
necessàries per a la gestió i confecció de la nòmina dels empleats de l’Ens Local.
4.
L'Ens Local lliurarà a la Diputació de Barcelona el conjunt de dades que es
considerin necessàries dels empleats sobre els que es desenvoluparà la gestió
encomanada, la qual cosa determinarà que la Diputació de Barcelona es constitueixi,
per virtut d'aquest conveni, en Encarregada del Tractament.
5.
La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les
dades personals de conformitat amb les instruccions de l'Ens Local, Responsable del
Fitxer o Tractament, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altre finalitat, tot això de
conformitat amb les previsions de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal, el document de seguretat i les determinacions que
seguidament es detallen.
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA.
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les
activitats següents:
a)

Manteniment de la infrastructura informàtica i de comunicacions necessària.

b)

Centralització d’una base de dades.

c)

Conservació de les dades històriques, tant les de base facilitades per l'Ens
Local com les derivades o generades per la gestió encomanada.

d)

Descentralització de determinades operacions (com ara, l’obtenció de
documents impresos, la mecanització de dades o altres), mitjançant l’accés
telemàtic dels ens locals, subordinades en tot cas al nivell d’implementació de
la tecnologia disponible i a la concurrència de raons tècniques que ho facin
aconsellable.

e)

Publicació de l’acord de l’Ens Local de creació/modificació del fitxer de dades
personals i de la referència dels convenis formalitzats amb els ens locals que li
han encomanat la gestió en el Butlletí Oficial de la Província.

f)

Registre a l’Agència Catalana de Protecció de Dades del fitxer de dades
personals creat per l’Ens Local, o, en el seu cas, de les modificacions
pertinents acordades per l’Ens Local sobre el fitxer ja inscrit.
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g)

En general, totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis
d’informació digital amb altres administracions públiques o entitats privades que
derivin de la gestió de la nòmina dels empleats de l'Ens Local.

Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ.
1.
La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures
necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions
d’intercanvi amb altres administracions públiques o entitats privades com en les
consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot
això d'acord amb les previsions incloses al RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
2.

Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents:





Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació.
Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació.
Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.
Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de
mesures de seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas,
l’establiment d’un servei d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ens Local.
 Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de
Barcelona que utilitzi els sistemes informàtics de gestió de la nòmina dels
empleats municipals.
 Garantia a l’Ens Local que la Diputació de Barcelona, com a encarregada
del tractament, adoptarà les mesures de seguretat de nivell alt que
procedeixin, aplicables a les dades especialment protegides que pugui
contenir el fitxer AGINEEL.

Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES
FINALITATS ESTADÍSTIQUES.

DADES

NO

PERSONALITZADES

AMB

Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals
sobre el secret estadístic, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb
finalitats estadístiques de les dades no personalitzades obtingudes mitjançant
procediment de dissociació.
Setena.- INCIDÈNCIA DE LA LEGISLACIÓ SOBRE TRACTAMENT DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL.
1. Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a l’Ens Local
que encomana l’exercici de les competències i el compliment de les obligacions
assenyalades a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la resta de normes concordants.
L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions s’entenen
sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que,
proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’Ens Local que encomana.
2. La Diputació no transferirà ni cedirà dades personals dels empleats de l'Ens Local,
sinó per compte i a sol·licitud de l’Ens que encomana, i d’acord amb el que es
preveu a l’art. 12.2 de la LOPD.
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Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma
requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan
competent de l’Ens que encomana.
3. En virtut del que preveu l’article 86.1 del RLOPD, l’Ens Local que encomana
autoritza expressament a la Diputació de Barcelona perquè pugui tractar el fitxer
AGINEEL en dependències alienes als del Responsable del fitxer.
4. S’autoritza a la Diputació de Barcelona la subcontractació d’actuacions vinculades
o derivades del present conveni, prèvia comunicació a l’ens local que encomana, a
l’empara del que disposa l’article 21.2 del RLOPD.
5. En el cas que alguna persona interessada exerceixi els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició davant la Diputació de Barcelona aquesta ho comunicarà a
l’Ens Local de manera immediata, i en cap cas més enllà del dia laborable següent
a la recepció de la sol·licitud. Així mateix facilitarà les dades necessàries per a que
l’Ens local pugui resoldre la sol·licitud dintre del termini legalment establert.
6. La Diputació de Barcelona se sotmetrà a les auditories que sobre l’objecte
d’aquest conveni dugui a terme l’Ens Local, directament o a través d’un tercer a
qui li ho encarregui, col·laborant en tot allò que sigui precís per tal de comprovar
l’aplicació de les mesures de seguretat exigibles a les dades tractades de nivell
mig o alt.
Vuitena.- OBLIGACIONS DE L’ENS QUE ENCOMANA.
1.

L’Ens Local que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur
a terme les actuacions que siguin necessàries perquè la Diputació pugui
realitzar el seguit d’activitats en què consisteix l’encomanda de gestió.

2.

Així mateix, l’Ens Local que encomana es compromet a seguir els protocols
d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa, com a
conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats o dels processos de treball i
metodologia que es defineixin de forma específica per dur a terme la prestació
del servei i de les instruccions aprovades.

Novena.- FINANÇAMENT.
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt
d’activitats en què consisteix la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats de la
plantilla de Ens Local que encomana.
Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI.
1.

Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest
Conveni es preveu de vigència indefinida.

2.

No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les
actuacions que, diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o
l’Ens que encomana en compliment de la normativa aplicable, llevat del cas
que les alteracions fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un
nou Conveni.
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Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI.
1.

L’Ens que encomana podrà deixar sense efecte la gestió informatitzada de la
nòmina dels empleats encomanada a la Diputació en qualsevol moment per la
simple manifestació de la seva voluntat, a través de la notificació de l’acord,
resolució o del Decret d’Alcaldia en el qual es faci constar, com a mínim, la data
a partir de la qual es vol prescindir del servei de nòmina.

2.

La Diputació de Barcelona podrà denunciar el conveni AGINEEL i demanar la
seva extinció en els següents casos:
a. Quan, després d’haver rebut l’assessorament preceptiu per part de la
Diputació de Barcelona, l’Ens Local faci encàrrecs de gestió en matèria
de recursos humans o doni ordres de treball en el marc de la present
encomana de gestió a la Diputació de Barcelona que siguin irregulars i/o
contràries a l’ordenament jurídic.
b. Quan l’Ens Local no donés acompliment a les obligacions que li
corresponen en els termes previstos a la clàusula vuitena i això
determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la gestió
informatitzada de la nòmina dels empleats.
c.

Quan, de forma sobrevinguda, s’ultrapassin manifestament els límits de
5.000 habitants i/o la xifra de volum mensual d’empleats públics al seu
servei resulti superior a 50 en termes de mitjana anual respecte els 12
mesos anteriors al de la sol·licitud, requisit aquest que també s’aplica a
les seves personificacions instrumentals, tal i com disposa l’apartat IV.“DESTINATARIS DEL SERVEI i DE L’ENCOMANDA DE GESTIO” pel
que fa als requisits que s’hi exigeixen.

d. En concordança amb la clàusula desena, punt primer, quan per causes
alienes a la voluntat de les parts, es produeixin canvis normatius,
estructurals i organitzatius, tant de la Diputació de Barcelona com de l’ens
local que dificultin o impedeixin l’execució de l’encomanda de gestió.
3.

L’extinció del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi i, en
conseqüència, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l’Ens Local la
totalitat de les dades, els documents i altres suports que en continguin amb la
major celeritat possible. Un cop materialitzada l'acció esmentada, la Diputació
de Barcelona procedirà a l'eliminació física dels registres existents a la Base de
Dades, de la qual cosa s'expedirà la corresponent acreditació. A partir d'aquest
moment la Diputació de Barcelona quedarà desvinculada del tractament que de
les dites dades en pugui fer l'Ens Local o un tercer com a encarregat del
tractament.

Dotzena.- DECLARACIÓ DE FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
1. La Diputació s’encarregarà de la publicació del present Conveni, de la publicació
de l’acord de l’Ens Local aprovant la creació del fitxer de dades personals AGINEEL
o, en el seu cas, de les modificacions acordades per l’Ens Local respecte del que ja
pogués tenir destinat a tal efecte, així com del registre o modificació del fitxer
corresponent a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb les següents
dades:
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a) Identificació del fitxer:
Denominació
AGINEEL (Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels ens
locals)
Finalitat
Gestió integrada via Web dels recursos humans i altres activitats derivades de la
confecció i pagament de la nòmina dels empleats i els subjectes passius per IRPF de
l’Ens Local.
b) Origen de les dades:
Persones o col·lectius: Empleats de l’Ens Local als que se’ls confecciona la nòmina i
altres subjectes passius per IRPF als quals s’ha practicat retenció.
Procedència i Procediment de recollida:
Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats legals i
d’administracions públiques.
- Procediment: Enquestes, entrevistes, formularis i transmissió electrònica.
c) Estructura bàsica del fitxer:
Base de dades
Descripció del tipus de dades contingudes:
Dades bàsiques: Nom i cognoms, adreça postal i/o electrònica, telèfon. DNI o
NIF, número seguretat social o mutualitat, número de registre personal, imatge.
Altres dades: Estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement,
nacionalitat, lloc de naixement, llicències- permisos, formació i titulacions, cos –
escala, categoria- grau, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral,
dades bancàries, plans de pensió- jubilació, dades de nòmina, impostosdeduccions, subsidis- beneficis.
Dades especialment protegides: de salut a efectes d’IRPF, afiliació sindical i
infraccions administratives.
Sistema de tractament utilitzat: Mixt
- Automatitzat amb connexió remota i amb formularis web, mitjançant xarxa de
telecomunicacions pública al Servidor de la Diputació de Barcelona.
No automatitzat (suport paper)
d) Cessions
Les consignades a la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret
legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20
de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, el Reial
Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors, la Llei reguladora de l’IRPF i la resta de previstes a les
normes.
e) Transferències internacionals de dades
Sense transferència internacional de dades.
f) Òrgan responsable del fitxer.
Presidència de l’Ens Local
g) Servei o unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició.
Registre general de l’Ens Local que encomana l’AGINEEL
h) Mesures de seguretat.
De nivell alt.

“
Tercer .- Publicar els precedents acords al Butlletí Oficial de la Província per a general
coneixement.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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Servei de Govern Local
4.- Dictamen de data 6 de maig de 2010 que aprova el tancament i liquidació
definitiva de les actuacions aprovades en desenvolupament del Protocol General
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 i rendició de comptes.
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 29 de gener de 2004, va aprovar
el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, (BOPB núm.
26, de 30 de gener de 2004), d’ara en endavant “Protocol General”.
En desplegament de les previsions del Protocol General, durant el període 2004-2007,
els ens de la província de Barcelona que s’hi ha adherit i la Diputació de Barcelona
han desenvolupat conjuntament actuacions de suport a les polítiques locals, tant pel
que fa a l’àmbit de les infraestructures i els equipaments, com les relatives a l’àmbit
dels serveis i les activitats locals.
El vigent Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, aprovat pel Ple de la Diputació celebrat el 20-12-2007, que ha
estat modificat per acte de Ple de data 30-04-2009, (BOPB núm. 113, de 12/5/2009)
preveu, en la seva disposició transitòria segona, el calendari per a la finalització de
l’execució i justificació de les actuacions corresponents al període 2004-2007, en els
termes següents:
1. “Per finalitzar l’execució i la justificació de les actuacions formalitzades
administrativament en desplegament del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat del mandat anterior 2004-2007, corresponents al suport a les
infraestructures i els equipaments que es trobin en tràmit d’execució en el moment de
l’aprovació del Protocol, s’estableix un període de dos anys, que comprendrà de l’1 de
gener de 2008 al 31 de desembre de 2009.
2. Per a les actuacions aprovades en l’Àmbit del suport als serveis i les activitats
corresponents a les anualitats 2004, 2005, 2006 i 2007 es determina l’extinció dels
drets reconeguts, un cop transcorreguts els períodes màxims d’execució i justificació
establerts en les bases i els instruments reguladors d’aquests ajuts i, en tot cas,
finalitzada l’anualitat 2008.”

Atès que aquest període ha exhaurit, s’ha procedit a iniciar el procés de tancament i
liquidació de les actuacions aprovades en desplegament del Protocol General Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, (d’ara en endavant, Protocol General).
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 19 de març de
2010, es va procedir al tancament i liquidació provisional de les actuacions aprovades
en desplegament del Protocol General, tot donant trasllat d’aquesta resolució als ens
locals afectats per tal que poguessin presentar la documentació oportuna en relació al
tancament i liquidació dels seus expedients.
Atès que aquest període d’audiència ja s’ha esgotat i atès que la documentació
aportada pels ens locals afectats ha estat instruïda, correspon procedir al tancament i
liquidació definitiu i a la rendició de comptes de la liquidació final del Protocol General
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XBMQ 2004-2007, tot procedint a la revocació dels ajuts que no han quedat
degudament justificats en els terminis establerts.
Vist el punt 5.1.j) de la Refosa número 1/2009, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la
presidència de data 18/12/2008 i publicada en el BOPB núm. 308, de 24/12/2008.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú,
s’adoptin els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el tancament i liquidació definitiva de les actuacions formalitzades
en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007
(d’ara en endavant Protocol General XBMQ 2004-2007) que es realitzarà d’acord amb
els termes establerts en els acords segon a quart del present Dictamen i aprovar la
rendició de comptes d’acord amb l’establert en l’acord sisè del present Dictamen.
Segon.- PROCEDIR a la revocació dels següents ajuts aprovats en el marc del
Protocol General XBMQ 2004-2007, atès que no han quedat degudament justificats en
els terminis establerts:
ENS LOCAL

NIF

AJ. ARGENÇOLA

P0800800E

AJ. BRUC, EL

P0802500I

AJ. CALDES
D’ESTRAC

P0803200E

AJ. CALONGE
DE SEGARRA

P0804300B

AJ.
CAPELLADES

P0804300B

AJ.CASTELLFOL
LIT DE
RIUBREGOS
AJ. HOSPITALET
DE LLOBREGAT

P0805900H

P0810000J

ACTUACIÓ XBMQ 20042007
06/X/28787 SUBV.
ADQUISICIÓ DIVERSOS
TERRENYS

CENTRE
GESTOR

Servei
d’Equipaments i
Espai Públic
Gerència de
Serveis
07/X/38330 REGULACIÓ
d’Infraestructur
TRÀNSIT CASC URBÀ.
es Viàries i
Mobilitat
07/X/38024 CONV.
Servei
CONSTRUCCIO MAGATZEM d’Equipaments i
MPAL.
Espai Públic
07/X/31145 SUBV.
Servei
d’Equipaments i
REFORMA I MILLORA
CENTRE CÍVIC.
Espai Públic
07/X/38138.SUBV.ACTUACIÓ
Oficina
PLA EQUIPAMENTS
d’Equipaments
ESPORTIUS.
Esportius
07/X/38149
ENDERROCAMENT
Oficina de
ESCENARI VELL I
Difusió Artística
ADQUISICIÓ D’UN
ESCENARI NOU
Gerència de
05/X/23033 SUBV.
Serveis
CONSTRUCCIÓ EEBB
d’Educació
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IMPORT NO
JUSTIFICAT
1.383,36 €

6.012,82 €

30.714,15 €

1.315,24 €

1.000,00 €

20.000,00 €

3.360,71 €
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Servei
d’Equipaments i
Espai Públic

12.068,38 €

Oficina Tècnica
de Turisme

4.112,00 €

P0812600E

Servei
06/X/29372 CONV_REHAB.
d’Equipaments i
REFORMA LOCAL ENTITAT.
Espai Públic

2.461,50 €

AJ. MONTMELÓ

P0813400I

05/X/23253 ESCORXADORCENTRE JUVENIL.

45.000,00 €

AJ. NAVARCLES

P0813900H

AJ. OLIVELLA

P0814700A

AJ. PUJALT

P0817500B

AJ. RIPOLLET

P0817900A

AJ. ROCA DEL
VALLES

P0818000B

AJ. SANT
ANTONI DE
VILAMAJOR

P0819700F

AJ. SANT
CUGAT DEL
VALLES

P0820400J

07X37915 ADEQUACIÓ
SISTEMA REG.

P0824500C

07X31368 PLA DIRECTOR
CLAVEGUERAM.

AJ. HOSPITALET
DE LLOBREGAT

P0810000J

AJ. MONISTROL
DE CALDERS

P0812700C

AJ. MONISTROL
DE
MONTSERRAT

AJ. SANTA
COLOMA DE
GRAMENET
AJ. SANTA
COLOMA DE
GRAMENET
AJ. SANTA
COLOMA DE
GRAMENET
AJ. SANTA
COLOMA DE
GRAMENET
AJ. SANTA
PERPETUA DE
MOGODA

P0824500C

P0824500C

P0824500C

P0826000B

CONV. 06/X/25326 CONV.
EDIF ADMINISTR C IBERIA,
N2.
07/X/31152 PANELL
INFORMATIU
PROPAGANDA.

Oficina del Pla
Jove

07/X/38324 SUBV.
RENOVACIÓ CARRER
AMPLE
06/X/28915 CONV. EXECUC
PROJ AMPLIAC CASA
CONSIST.
07/X/38321. SUBV.
REFORMA I AMPLIACIÓ
VESTIDORS ZONA
ESPORTIVA.

Servei
d’Equipaments i 120.000,00 €
Espai Públic
Servei
d’Equipaments i 113.054,37 €
Espai Públic
Oficina
d’Equipaments
Esportius

6.000,00 €

07/X/37565 CONV
MILLORES AL SECTOR DE
PINETONS.

Servei
d’Equipaments i
Espai Públic

4.878,04 €

07/X/37986
CONV.PROJ.URB.SECTOR
SANT CARLES
07/X/31534 CONVENI
CONSTRUC. I EQUIP D’UNA
BIB.MUNI.

Servei
d’Equipaments i 25.276,67 €
Espai Públic
Gerència de
Serveis de
143.053,82 €
Biblioteques
Gerència de
Serveis de
Medi Ambient

Gerència de
Serveis de
Medi Ambient
07/X/31064 CONV ADEQ
Servei
LOCAL PER OFICINES DEL d’Equipaments i
CIRD.
Espai Públic
Servei
07/X/38107 SUBV MOBILIARI
d’Equipaments i
URBÀ
Espai Públic
07/X/38102 CENTRE
Oficina Tècnica
D’INTERPRETACIÓ
de Parcs
SERRALADA DE LA MARINA
Naturals
06/X/23887 CONV
COL·LECTOR DEL CARRER
SALVADOR ESP.
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Servei
d’Equipaments i
Espai Públic

11.314,49 €

17.067,17 €

2.175,77 €

12.138,47 €

500.000,00 €

1.968,76 €
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Gerència de
Serveis
d’Infraestructur
es Viàries i
Mobilitat
Servei
d’Equipaments i
Espai Públic
Gerència de
Serveis
d’Infraestructur
es Viàries i
Mobilitat

AJ. TORRELAVIT

P0828700E

07/X/38355 REHAB. PONT
PEATONAL CAL MUSSONS.

AJ. ULLASTRELL

P0829000I

06/X/23920 REFORMA I
CONDICIONAMENT
ESCALES AJ.

CONS. LA
TOSSA DE
MONTBUI

V63678478

07/X/31082 INTEGRACIÓ
PAISATGÍSTICA DE LA
TOSSA.

CONS. PROM.
TURÍSTICA
CARDENER

Q080110AG

07/X/37583 EXPOSICIÓ
ITINERANT.

Oficina Tècnica
de Turisme

1.062,62 €

CONS. PROM.
TURÍSTICA
CARDENER

Q080110AG

06/X/29877 ARRANJAMENT
CAMÍ DE LA SAL.

Oficina Tècnica
de Turisme

5.342,33 €

P0800015J

06/X/29774 ARRANJAMENT
DE CAMINS MUNICIPALS.

Gerència de
Serveis
d’Infraestructur
es Viàries i
Mobilitat

12.720,64 €

P5800007F

04/X/17556 AJUT
INVERSIONS PER CENTRE
DE BICICLET.

Oficina Tècnica
de Turisme

8.275,48 €

A58187725

07/X/37471 CONV F1 ZONA
VERDA PARC NELSON
MANDELA.

Servei
d’Equipaments i
Espai Públic

56.375,27 €

CONSELL
COMARCAL DEL
BERGUEDÀ
CONSELL
COMARCAL
VALLÈS OCCID.
ENS DE GESTIÓ
URBANÍSTICA
ENGESTUR, SA
(AJ. BADALONA)

25.002,96 €

1.389,42 €

13.293,72 €

IMPORT TOTAL NO JUSTIFICAT 1.207.818,16 €

Tercer.- PROCEDIR a donar de baixa les operacions comptables següents,
incorporades en el pressupost de la Corporació de l’any 2010, atès que corresponen a
actuacions que no han estat justificades dins del termini establert, com s’estableix en
l’acord segon:

ENS LOCAL

NIF

ACTUACIÓ XBMQ
2004-2007

AJ.
ARGENÇOLA

P0800800E

06/X/28787 SUBV.
ADQUISICIÓ
DIVERSOS
TERRENYS

AJ. CALDES
D’ESTRAC

P0824500C

07/X/38024 CONV.
CONSTRUCCIO
MAGATZEM MPAL.

CENTRE
GESTOR
Servei
d’Equipame
nts i Espai
Públic
Servei
d’Equipame
nts i Espai
Públic
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Núm.
documen
t
comptabl
e

Aplicació
pressupostàri
a

10030030
40/1

G/31202/156A0
1003003040/
/76240
1/1

1.383,36 €

10030030
53/1

G/31202/156A0
1003003053/
/76260
1/2

30.714,15 €

Núm.
document
ajust de
valor

Import
ajust de
valor
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AJ.
CORBERA
DE
LLOBREGAT

P0807100C

AJ.
MONTMANE
U

P0813200C

AJ.
NAVARCLES

P0813900H

AJ.
OLIVELLA

P0814700A

AJ. ROCA
DEL VALLES

P0818000B

AJ. SANTA
COLOMA DE
GRAMENET

P0824500C

Servei
d’Equipame
nts i Espai
Públic
07/X/38170 SUBV
Servei
XARXA
d’Equipame
CLAVEGUERAM
nts i Espai
NUCLI PANADELLA. Públic
Servei
07/X/38324 SUBV.
d’Equipame
RENOVACIÓ
nts i Espai
CARRER AMPLE
Públic
06/X/28915 CONV.
Servei
EXECUC PROJ
d’Equipame
AMPLIAC CASA
nts i Espai
CONSIST.
Públic
07/X/37986
Servei
CONV.PROJ.URB.S d’Equipame
ECTOR SANT
nts i Espai
CARLES
Públic
Servei
07/X/38107 SUBV
d’Equipame
MOBILIARI URBÀ
nts i Espai
Públic
07/X/38014 SUBV
REHAB PAS DE LA
BARCA.

10030030 G/31202/156A0 1003003052/
52/1
/76240
1/1

685,75 €

80300012
23/1

106,98 €

G/31202/156A0/ 8030001223/
76269
1/1

80300043 G/31202/156A0 8030004346/
46/1
/76269
1/1

120.000,00
€

10030030
41/1

G/31202/156A0
1003003041/
/76240
1/1

113.054,37
€

10030030
51/1

G/31202/156A0
1003003051/
/76240
1/1

25.276,67 €

10030030
54/1

G/31202/156A0
1003003054/
/76240
1/1

12.138,47 €

IMPORT TOTAL

303.359,75 €

Quart.- DECLARAR que les següents actuacions han quedat justificades
correctament, atès que corresponen a despeses executades dins del període establert,
com ha quedat acreditat amb la documentació presentada a la Diputació de Barcelona
dins del termini establert:
ENS LOCAL

NIF

ACTUACIÓ XBMQ
2004-2007

AJ. CALDES
D’ESTRAC

07/X/37865 SEGONA
FASE REFORMA PONT
P0801500J DEL PETROLI.
07/X/30488 CONV
ENLLUMENAT C
P0802500I PARRÒQUIA.
07/X/38024 CONV
CONSTRUCCIO
P0803200E MAGATZEM MPAL.

Servei
d’Equipaments i
Espai Públic
Gerència de
Serveis de
Biblioteques
Gerència de
Serveis
d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat
Servei
d’Equipaments i
Espai Públic
Servei
d’Equipaments i
Espai Públic

AJ. CALDES
D’ESTRAC

06/X/29224 CONV
REFORMA DEL MERCAT
P0803200E MUNICIPAL.

Servei
d’Equipaments i
Espai Públic

AJ. ARGENÇOLA

P0800800E

AJ. BADALONA

P0801500J

AJ. BADALONA

AJ. BRUC, EL

06/X/28787 SUBV.
ADQUISICIÓ DIVERSOS
TERRENYS
07/X/38367 SUBV.
AMPL.BIBL.CAN
CASACU. I ESPAI B

CENTRE
GESTOR
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IMPORT
JUSTIFICAT

3.111,64 €

709.000,00 €

300.000,00 €

56.229,00 €

78.961,80 €

114.506,09 €
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AJ. CALDES
D’ESTRAC

AJ. CAPELLADES

AJ. CARME

AJ. CASTELLCIR
AJ. CORBERA DE
LLOBREGAT

07/X/38024 CONV
CONSTRUCCIO
P0803200E MAGATZEM MPAL.
07/X/37912 REFORMA I
AMPLIACIÓ D’UN EDIFICI
P0804300B PER A LA INSTAL·L.
07/X/31370 “ADEQUACIÓ
DEL LOCAL DEL
P0804700C CINEMA”.

Oficina de
Difusió Artística

07/X/37670 SUBV
MILLORA CAMÍ DE LES
GRANGES.

Servei
d’Equipaments i
Espai Públic
P0805400I
Servei
07/X/38014 SUBV REHAB
d’Equipaments i
PAS DE LA BARCA.
P0807100C
Espai Públic

AJ.
ESPARREGUERA

P0807500D

AJ. MANLLEU

P0811100G

ENS LOCAL

Servei
d’Equipaments i
Espai Públic
Gerència de
Serveis de
Biblioteques

NIF

AJ. MONISTROL
DE CALDERS

P0812600E

AJ. MONTMANEU

P0813200C

AJ. MURA

P0813800J

AJ. OLIVELLA

P0814700A

AJ. PACS DEL
PENEDÈS

P0815300I

AJ. ROCA DEL
VALLES

P0818000B

AJ. SANT CUGAT
DEL VALLÈS

P0824500C

AJ. SANT FELIU DE
LLOBREGAT

P0821000G

234.767,42 €

260.000,00 €

9.136,70 €

5.000,00 €

4.285,94 €

07/X/38359 SUBVENCIÓ
CONSTRUCCIÓ
BIBLIOTECA LOCAL.

Gerència de
Serveis de
Biblioteques

07/X/38325 SUBV CAMÍ
DE PALAU.

Servei
d’Equipaments i
Espai Públic

23.599,67 €

CENTRE
GESTOR

IMPORT
JUSTIFICAT

ACTUACIÓ XBMQ
2004-2007
07/X/38347 SUBV.
ARRANJ. CAMÍ
MONISTROL DE
CALDERS
07/X/38170 SUBV XARXA
CLAVEGUERAM NUCLI
PANADELLA.
07/X/37988
RECUPERACIÓ ANTIC
REC I BASSA DEL MOLÍ.
06/X/28915 CONV.
EXECUC PROJ AMPLIAC
CASA CONSIST.
07/X/38171 SUBV
ADEQUACIÓ DE
CAMINS.
07/X/37986
CONV.PROJ.URB.SECTO
R SANT CARLES
06/X/28619.SUBV.PLA
EQUIPAME.ESPORTIUS
AJ.S.CUGAT.
07/X/38124 SUBV.
CONSTRUCCIÓ NOU
CENTRE CÍVIC.
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Servei
d’Equipaments i
Espai Públic

480.000,00 €

50.000,00 €

Servei
d’Equipaments i
Espai Públic

2.290,05 €

Oficina Tècnica
de Turisme

51.804,81 €

Servei
d’Equipaments i
Espai Públic
Servei
d’Equipaments i
Espai Públic
Servei
d’Equipaments i
Espai Públic
Oficina
d’Equipaments
Esportius
Servei
d’Equipaments i
Espai Públic

66.145,63 €

1.800,00 €

90.723,33 €

5.129,31 €

250.000,00 €
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AJ. SANT
LLORENÇ
D’HORTONS
AJ. SANT VICENÇ
DE CASTELLET
AJ. SANTA
COLOMA DE
GRAMENET
AJ. SANTA
COLOMA DE
GRAMENET
AJ. SANTA
MARGARIDA DE
MONTBUI
AJ. SOBREMUNT
AJ. VALLBONA
D’ANOIA
CONSELL
COMARCAL ALT
PENEDÈS
CONSELL
COMARCAL
VALLÈS OCCID.
CONSELL
COMARCAL
VALLÈS OCCID.
ENS LOCAL
CONS.
PROM.TURIST.
ALTA ANOIA
MANCOMUNITAT
D’AIGUES DE
MERLÈS

P02822000
F

07/X/38132
URBANITZACIÓ DEL
PARC DE CAL SANT
JUST
07/X/38348 SUBV PROJ
ENDERROC ILLA
EDIFICIS.

Servei
d’Equipaments i
Espai Públic

240.000,00 €

Servei
7.095,42 €
d’Equipaments i
Espai Públic
Servei
07/X/38107 SUBV
P0824500C
26.901,17 €
d’Equipaments i
MOBILIARI URBÀ.
Espai Públic
07/X/31366 CONV
Servei
P0824500C RENOVAC INSTALAC.
d’Equipaments i
50.113,16 €
ENLL PUBLIC.
Espai Públic
06/X/29226 CONVENI
Oficina
P0825000C PISCINA COBERTA
250,00 €
d’Equipaments
MPAL.
Esportius
07/X/38202 SUBV
Servei
P0827100I
41.212,10 €
REFORMA MOLÍ PER
d’Equipaments i
CONVERTIR-LO EN C.
Espai Públic
07/X/31167 SUBV ZONA
Servei
P0829200E ESBARJO AL CAROL I
d’Equipaments i
10.299,99 €
ACCESSOS.
Espai Públic
Oficina de
Projectes
06/X/29833 SUBVC.
P5800013D XBMQ PLA SOCIETAT DE Transversals i
49.402,28 €
LA INFORMACIÓ.
Suport a la
Gestió
Gerència de
06/X/30154 XARXA
Serveis
P5800007F CAMINS/ARRANJ.PUNTS
75.000,00 €
d’Infraestructures
AIGUA P.I.F.
Viàries i Mobilitat
04/X/17556 AJUT
Oficina Tècnica
P5800007F INVERSIONS PER
38.427,53 €
de Turisme
CENTRE DE BICICLET.
ACTUACIÓ XBMQ
CENTRE
IMPORT
NIF
2004-2007
GESTOR
JUSTIFICAT
06/X/29828 F2 CENTRE
Oficina Tècnica
P0800069G DE DESENVOLUPAMENT
27.006,77 €
de Turisme
TURÍSTIC.
07/X/37621 CONV
Servei
P0800155D POSADA FUNCIONAM
d’Equipaments i
89.055,20 €
INSTAL ABASTAM.
Espai Públic
IMPORT TOTAL JUSTIFICAT 3.451.255,01€
P0826200H

Cinquè.- DONAR COMPTE dels ajuts de suport tècnic consistents en el lliurament de
treballs i projectes per part de la Diputació de Barcelona als ens locals que es troben
pendents de finalització i declarar que aquests es regeixen, pel que fa a la seva vigència,
pels seus propis actes de contractació i d’adjudicació:
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ENS LOCAL
BENEFICIARI

NIF

NOM ACTUACIÓ

AJ. MATARÓ

P0812000H

07/X/38040 REDACC. PLA DIRECTOR
D’EQUIPAMENTS DE MATARÓ

AJ. VALLBONA
D'ANOIA

P0829200E

06/X/28937 REDACC. NOU POUM DE
VALLBONA D'ANOIA

MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL
DE LA CONCA
D'ÒDENA

P0800095B

06/X/28937 REDAC. ROTONDA
INTERSECC. C-244Z/ NII.

CENTRE
GESTOR
Servei
d’Equipaments i
Espai Públic
Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats
Gerència de
Serveis
d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat

Sisè.- RENDIR COMPTES de l’execució de les actuacions executades en desplegament
del Protocol General de l’XBMQ 2004-2007, per àmbit d’actuació i política pública de
referència:
Nombre i import d’actuacions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats per
política pública
Desplegament del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007
Descripció política pública
Política pública de cohesió social
Política pública d´ocupació
Política pública de promoció econòmica
local
Política pública educativa
Política pública esportiva
Política pública de salut pública
Política pública de joventut
Política pública cultural
Política pública mediambiental
Política pública d´igualtat d´oportunitats
Política pública de participació ciutadana
Política pública de cooperació i
solidaritat
Política
pública
d'informació
i
comunicació
Política pública de consum
Política pública de foment d´accions
turístiques
Política d'equipaments, serveis i espais
urbans
Política pública de serveis urbanístics
Total

Actuacions
Nombre
%
4.215 19,2%
1.182
5,4%

%
30,3%
14,2%

1.294

5,9%

12.054.676,07

9,9%

1.210
3.098
2.513
1.555
1.480
804
748
423

5,5%
14,1%
11,5%
7,1%
6,7%
3,7%
3,4%
1,9%

10.300.409,21
9.894.100,68
5.649.539,77
5.549.695,00
5.383.329,34
4.413.521,38
3.215.547,92
2.746.710,06

8,5%
8,2%
4,7%
4,6%
4,4%
3,6%
2,6%
2,3%

164

0,7%

2.605.153,00

2,1%

310

1,4%

1.633.526,18

1,3%

976

4,4%

1.528.718,19

1,3%

924

4,2%

1.501.293,58

1,2%

27

0,1%

770.300,00

0,6%

1.019
4,6%
21.942 100,0%
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Import
EUR
36.798.683,86
17.249.328,90

59.314,54
0,0%
121.353.847,68 100,0%
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Nombre i import d’actuacions de l’àmbit de suport als equipaments i les
infraestructures per política pública
Desplegament del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007
Descripció política pública



Política d'equipaments, serveis i espais urbans
Política pública cultural
Política pública esportiva
Política pública de millora de l´accessibilitat
Política pública de participació ciutadana
Política pública educativa
Política pública mediambiental
Política pública de cohesió social
Política pública de foment d´accions turístiques
Política pública de patrimoni arquitectònic local
Política pública d'informació i comunicació
Política pública de joventut
Política pública de serveis urbanístics
Política pública d´espais naturals
Política pública de salut pública
Política pública d´accés a l´habitatge
Total

Inversions

Nombre

Nombre
%
EUR
%
1.565 52,2% 84.814.996,70 34,5%
92
3,1% 42.835.665,81 17,4%
404 13,5% 41.106.184,86 16,7%
272
9,1% 23.202.632,63
9,4%
128
4,3% 15.470.049,74
6,3%
70
2,3% 13.078.326,90
5,3%
237
7,9%
9.835.813,13
4,0%
19
0,6%
3.311.156,62
1,3%
74
2,5%
3.206.857,79
1,3%
35
1,2%
2.780.418,55
1,1%
41
1,4%
1.854.196,91
0,8%
21
0,7%
1.497.025,18
0,6%
26
0,9%
1.342.761,41
0,5%
2
0,1%
757.768,22
0,3%
10
0,3%
750.600,62
0,3%
2
0,1%
109.800,00
0,0%
2.998 100,0% 245.954.255,07 100,0%

Setè.– NOTIFICAR el present Dictamen a tots els ens locals afectats.”
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 45 vots a favor i 4 abstencions.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
5.- Dictamen de data 12 de maig de 2010 que proposa aprovar la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació
de Barcelona en relació a les taxes de la Gerència de Serveis d’Educació.
“Vist l’escrit del gerent de Serveis d’Educació, en virtut del qual es sotmet al Ple
d’aquesta Diputació la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança fiscal reguladora
de les taxes dels centres gestors de la Diputació, en relació a les taxes de la Gerència
de Serveis d’Educació per al curs acadèmic, en la forma que resulta de l’annex.
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La modificació proposada no comporta cap variació en els imports de les taxes
actualment vigents, vinculades a un curs acadèmic concret, sinó que consisteix en
aprovar les que hauran de regir en endavant, pels mateixos imports, fins que no es
modifiquin o es deroguin expressament.
Vista la memòria econòmica-financera formulada de conformitat amb allò que preveu
l’art. 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
de Taxes i Preus Públics.
Vistos els arts. 20.1 i 132.1 del TRHL, els quals faculten respectivament a les
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per a la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per a la utilització privativa
o l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Vistos l’art. 111 de la Llei 7/1985 i els articles 15 a 19 del TRHL, relatius al
procediment a seguir per a l’aprovació de les Ordenances fiscals.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ informe de la
Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’art. 20 i 132.1 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 a 19 del
propi Text refós, la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança fiscal reguladora de
les taxes dels centres gestors de la Diputació, en relació a les taxes de la Gerència de
Serveis d’Educació per al curs acadèmic, en la forma que resulta de l’annex.
Segon.- EXPOSAR al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent,
així com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des
del següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop
finalitzat el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre
de les modificacions introduïdes, les qual entraran en vigor l’endemà de la publicació al
citat Butlletí.
Sisè.- TRAMETRE al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article
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2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances, i l’article
65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, l’acord definitiu i la còpia íntegra i fefaent de les
modificacions introduïdes.”
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 45 vots a favor i 4 abstencions.
6.- Dictamen de data 11 de maig de 2010 que proposa donar compte de l’informe
de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus Organismes
autònoms, a 30 d’abril de 2010.
“La Base 6ª.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2010 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de
la tresoreria, per a operacions extrapressupostàries i de la seva situació.
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms a
30 d’abril d’enguany, d’acord amb l’extracció realitzada en data 11 de maig respecte
de la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de Barcelona.
Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost
d’Ingressos i Despeses de l’exercici corrent de la Corporació. La informació
subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols pressupostaris,
tot reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més significatives.
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes
Autònoms fins el 30 d’abril d’enguany.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa
a l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms,
a la data de 30 d’abril de 2010, segons els estats que s’acompanyen com a annex al
present dictamen.”
I el Ple en restà assabentat.
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Servei de Programació
7.- Dictamen de data 18 de maig de 2010 que proposa aprovar la modificació de
crèdit 11/2010 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.
“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.
Vist el punt 4.1.b) de la Refosa 1/2009, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret
de la Presidència de data 18 de desembre de 2008, i publicada al BOPB número 308, de
24 de desembre de 2008.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i
de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 11/2010 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 dos milions vuit-cents quaranta-vuit mil
quatre-cents setanta-sis euros amb vint-i-vuit cèntims (2.848.476,28 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 45 vots a favor i 4 abstencions.
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
8.- Dictamen de data 7 de maig de 2010 que proposa aprovar l’actualització de la
plantilla i de la relació de llocs de treball de l’organisme autònom Institut del
Teatre amb efectes 1 de maig de 2010.
“El Ple corporatiu aprovà en data 19 de novembre de 2009, el Pressupost de la
Diputació per a l’any 2010 juntament amb la relació de llocs i la plantilla de
personal en tant que documents que formen part del pressupost, i en els quals
s'integraven, els respectius pressupostos dels organismes públics que en depenen,
entre aquests, l’Institut del Teatre, de conformitat amb el règim d'atribucions previst
a l'article 44.2.apartat c) del vigent Reglament Orgànic de la Diputació.
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Donat que amb posterioritat a la seva aprovació inicial, la plantilla i la relació s’ha
d’anar adequant per tal d’ajustar-les a les necessitats de l’organització i donar
resposta als serveis que s’hi presten.
Atès en aquest sentit, el que disposa l’article 27, apartat 1, i l’article 32, del Decret
214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en possibilitar, en els termes que s’hi especifiquen, la modificació de
la plantilla i de la relació de llocs de treball amb posterioritat a l’aprovació dels
pressupostos.
Vist que la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, ha aprovat,
entre d’altres, en sessió de data 13 d’abril de 2010, l’Acord de proposar al Ple de la
Diputació l’actualització de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Institut,
en els termes que literalment es transcriuen:
“
Vist que, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària
celebrada en data 7 de juliol de 2009 es va modificar la Relació de Llocs de Treball de
l’Organisme, en el sentit de crear el lloc de “Tècnic Superior en Relacions Laborals”, amb
l’objectiu de disposar d’un perfil professional que donés suport a l’Oficina de Gestió i
Administració en els temes relacionats amb la prevenció de riscos, la negociació
col·lectiva, i d’altres temes de recursos humans, i alhora, es va aprovar la corresponent
fitxa descriptiva del lloc (MF-57).
Vist que a conseqüència d’aquest fet, en la mateixa data es va aprovar la modificació
parcial de plantilla en el sentit de crear una plaça de Tècnic Superior en Dret (CJ)
personal funcionari.
Atès que des d’ençà, han emergit noves necessitats ineludibles per la normativa legal i
pels acords col·lectius vigents referents en matèria de seguretat i salut, i aquestes
necessitats, comporten disposar d’un efectiu amb coneixements de les normes i
tècniques bàsiques de prevenció de riscos laborals que exclusivament es dediqui a
l’acompliment de la planificació de l’activitat preventiva en la nostra entitat. D’altra
banda, i coincidint amb la incorporació d’altres efectius qualificats en la institució,
actualment s’han resolt altres necessitats que inicialment eren motiu de l’increment dels
llocs, concretament, les necessitats relatives a la negociació col·lectiva i d’altres temes
de recursos humans.
Atès que del conjunt d’aquestes justificacions, resulta un nou lloc de treball amb unes
funcions molts específiques i vinculades a la prevenció de riscos laborals, i per tant, es
proposa, l’amortització del lloc de treball de Tècnic Superior en Relacions Laborals i la
creació del lloc base no singular de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals,
codi 20.TG02, tipologia horària OMO (Ordinari Matí Ordinària) igualment adscrit a
l’Oficina de Gestió i Administració de l’Institut del Teatre, orgànic P08A100.
Feta la valoració del nou lloc que es pretén cobrir i d’acord amb les necessitats del
servei, es determina que els requisits específics, les característiques, la descripció, les
atribucions, i les exigències de titulació i formació requerides al lloc de referència
s’adeqüen a una plaça de Tècnic Superior de Recursos Humans, i per tant, es procedent
amortitzar una plaça de Tècnic Superior en Dret (CJ), grup A, subgrup A1, de l’Escala
d’Administració Especial, subescala tècnica, classes tècnics superiors, personal
funcionari i crear-ne una de Tècnic Superior en Recursos Humans (CR), grup A, subgrup
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A1, de l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses
especials, personal funcionari.
Tanmateix, de tot això es fa palesa la necessitat d’aprovar una nova fitxa descriptiva del
lloc de “Tècnic superior en prevenció de riscos laborals”, que tindrà el codi MF-59.
D’altra banda, el Centre Territorial d’Osona és un nucli d’activitats pedagògiques,
d’investigació, de divulgació, de producció i d’animació de les arts escèniques que, situat
fora de la província de Barcelona, té com a finalitat la realització de cursos no reglats,
així com la promoció i difusió d’aquelles activitats adients al seu entorn territorial.
Actualment, el Centre d’Osona, ha engegat un nou projecte que desenvolupa dues
vessants; un projecte artístic, que fa referència a potenciar el Campus de Vic i de l’Institut
del Teatre amb una projecció a la ciutat de Vic, enriquint la seva cultura i l’escena
teatral, així com a potenciar diferents activitats complementàries relacionades amb el
projecte vertebrador; i, per últim, un projecte pedagògic, que, entre d'altres, fa referència
a la creació d’una plataforma per a graduats per impulsar projectes escènics de Dansa i
Teatre, i possibilitant la inserció laboral/professional.
Aquest nou projecte i el desenvolupament d’aquestes noves línies d’actuació, fa que la
tipologia horària assignada al lloc de Director del Centre sigui objecte d’anàlisi. Del
resultat de la valoració es desprèn que, la càrrega de treball i dedicació del lloc és
superior a les ordinàries, per la qual cosa, es proposa modificar la tipologia horària del
lloc de Director del Centre Territorial d’Osona en el sentit d’assignar-li la tipologia horària
TC (Plena Dedicació).
Vistes, a més, les incidències de plantilla sobrevingudes en aquest període i amb
l’objectiu de la seva adequació, cal amortitzar una plaça de Telefonista-Recepcionista
(MT) de l’Escala d’Administració Especial, classe personal d’oficis, personal funcionari, i
crear-ne una de Subaltern (BE) de l’Escala d’Administració General, subescala subaltern,
personal funcionari.
Tanmateix, cal amortitzar una plaça de Tècnic Superior Educació (CG) de l’Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, comeses especials, personal
funcionari, i crear-ne una plaça de Tècnic Superior Educació (CG) de personal laboral.
Finalment, l’Institut del Teatre revisa de forma constant la seva estructura organitzativa
amb l’objectiu d’adequar-la al compliment de la seva estratègia organitzacional. La
finalitat d’una estructura organitzacional és establir el sistema de rols que han de
desenvolupar tots els membres de l’entitat per treballar junts de forma òptima i que
s’aconsegueixin les fites fixades en la planificació.
En aquest sentit, l’estructura organitzativa de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de
l’Institut del Teatre ha estat objecte d’anàlisi en quant al servei prestat al client intern i
extern, processos, especialització i els seus mètodes de treball. De resultes d’aquesta
revisió, s’evidencia una necessitat d’adequar la seva estructura funcional agrupant les
tasques per especialitats i amb un alt grau d’estandarització de les seves activitats.
Aquesta necessitat de millora obliguen a disgregar les funcions que actualment té
encomanades la Unitat de Manteniment i Serveis Generals, en dos blocs: per una banda,
les funcions relatives al manteniment de les instal·lacions de l’Organisme, i per l’altra, les
funcions relatives a l’atenció al públic, registre, atenció telefònica i reprografia.
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Tanmateix, amb la modificació que es proposa, es persegueix estructurar els diversos
procediments optimitzant els recursos humans de què disposa, atorgant un subnivell
jeràrquic al segon bloc que assumeixi una part de l’organització i de l’operativitat de les
seves tasques, en concordança a les responsabilitats assignades.
Aquesta modificació organitzativa que es proposa es concreta en les següents accions:


Creació d’una nou Grup denominat Grup de Serveis Generals, orgànic P08A202A,
adscrit a la Unitat de Manteniment i Serveis Generals, orgànic P08A202.



Creació del lloc de Cap de Grup de Serveis Generals, codi retributiu D.18.A524
amb tipologia horària PMC, i adscriure’l al Grup de Serveis Generals.



Supressió del lloc d’Encarregat d’Instal·lacions, adscrit a l’actual Unitat de
Manteniment i Serveis Generals, codi PO12, tipologia horària PMC.



Creació d’una plaça de Telefonista-Recepcionista (MT), del grup de classificació
C, subgrup C2, de l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials,
classe personal d’oficis.



Supressió d’una plaça d’Oficial Especial d’Instal·lacions, del grup de classificació
C, subgrup C2, de l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials,
classe personal d’oficis.



Modificar l’adscripció de 14 efectius del lloc de Subaltern, actualment adscrit a la
Unitat de Serveis de Manteniment i Serveis Generals i adscriure’ls al nou Grup de
Serveis Generals, orgànic P08A202A.



Modificar l’adscripció de 3 efectius del lloc de Telefonista-Recepcionista,
actualment adscrit a la Unitat de Serveis de Manteniment i Serveis Generals i
adscriure’ls al nou Grup de Serveis Generals, orgànic P08A202A.

Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió extraordinària celebrada el dia 19
de novembre de 2009, va aprovar el pressupost de la Corporació en el qual s’integrava la
plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre amb efectes 1 de gener de
2010 d’acord amb la proposta elevada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de
data 10 de novembre de 2009.
Vista de nou la necessitat de modificar la plantilla de personal i la relació de llocs de
treball en la forma prevista i detallada en la part dispositiva del present dictamen.
Vist que aquestes modificacions no comporten una despesa econòmica per al
pressupost de l’Institut del Teatre.
La competència sobre l’aprovació de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de
Treball i la modificació parcial de plantilla es fonamenten amb les bases jurídiques
següents:
-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència sotmet a la consideració de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT I ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació
de Barcelona l’adopció dels següents acords:
I. Aprovar la nova estructura organitzativa de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de
l’Institut del Teatre (annex I), de conformitat amb el que s’indica a la part expositiva
d’aquest dictamen i d’acord amb els canvis que es relaciones a l’informe adjunt (annex II)
I. Modificar la plantilla de personal de l’Institut del Teatre, de conformitat amb el que
s’indica a la part expositiva d’aquest dictamen, i que queden resumides i reflectides a
l’annex III, en el sentit següent:
Amortitzar 1 plaça de “Tècnic Superior en Dret” (CJ), grup A, subgrup A1, de l’Escala
d’Administració Especial, subescala tècnica, personal funcionari.
Crear 1 plaça “Técnic Superior en Recursos Humans” (CR), grup A, subgrup A1, de
l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses
especials, personal funcionari.
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Crear una plaça de “Subaltern” (BE), Agrupacions processionals, de l’Escala
d’Administració General, subescala subaltern, personal funcionari.
Amortitzar una plaça de “Tècnic Superior Educació” (CG), de l’Escala d’Administració
Especial, subescala serveis especials, comeses especials, personal funcionari.
Crear una plaça de “Tècnic Superior Educació” (CG), de l’Escala d’Administració
Especial, subescala serveis especials, comeses especials, personal laboral.
Amortitzar una plaça d’Oficial Especial d’Instal·lacions, del grup de classificació C,
subgrup C2, de l’Escala d’Adminsitració Especial, subescala serveis especials, classe
personal d’oficis.
II. Integrar en la Relació de llocs de Treball de l’Organisme Autònom Institut del Teatre,
de conformitat amb el que s’indica a la part expositiva d’aquest dictamen, i que queden
reflectides a l’annex IV , les següents modificacions:









Amortitzar el lloc de “Tècnic superior relacions laborals”, codi 20.TG02, tipologia
horària OMO (Ordinari Matí Ordinària), adscrit a l’Oficina de Gestió i Administració,
orgànic P08A100 de l’Institut del Teatre.
Crear el lloc de “Tècnic superior prevenció de riscos laborals”, codi 20. TG02,
tipologia horària OMO (Ordinari Matí Ordinària), adscrit a l’Oficina de Gestió i
Administració, orgànic P08A100.
Creació d’una nou Grup denominat Grup de Serveis Generals, orgànic P08A202A.
Creació del lloc de Cap de Grup de Serveis Generals, codi retributiu D.18.A524
amb tipologia horària PMC, i adscriure’l al Grup de Serveis Generals, orgànica
P08A202A.
Supressió del lloc “d’Encarregat d’Instal·lacions”, adscrit a l’actual Unitat de
Manteniment i Serveis Generals, codi PO12, tipologia horària PMC.
Modificar l’adscripció de 14 efectius del lloc de “Subaltern”, actualment adscrit a la
Unitat de Serveis de Manteniment i Serveis Generals i adscriure’ls al nou Grup de
Serveis Generals, orgànic P08A202A.
Modificar l’adscripció de 3 efectius del lloc de “Telefonista-Recepcionista”,
actualment adscrit a la Unitat de Serveis de Manteniment i Serveis Generals i
adscriure’ls al nou Grup de Serveis Generals, orgànic P08A202A.
Modificar la tipologia horària del lloc de “Director del Centre Territorial d’Osona”,
orgànic P080400, en el sentit d’assignar-li la tipologia horària TC (Plena
Dedicació).

Segon.- APROVAR les fitxes descriptives del lloc de treball de “Tècnic Superior
prevenció de riscos laborals” (MF-59) i del lloc de “Cap de Grup de Serveis Generals”
(16/MO), codi retributiu 20.TG02 i 18.A524 i que s’adjunta com annex V i VI,
respectivament, en base al que s’ha exposat a la part expositiva d’aquest dictamen.
Tercer.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació per l’òrgan
competent de la Diputació de Barcelona, i en cap cas, abans del dia 1 de maig de 2010.
Quart.- FACULTAR a la Presidència Delegada de l’Institut del Teatre per realitzar els
actes administratius necessaris per a la implantació d’aquesta modificació.
Cinquè.- NOTIFICAR a la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona als efectes de la seva tramitació.”
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Vist el que disposa l'article 44, apartat 2, lletra f), en relació amb l’apartat 4 del
vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aprovat per acord plenari de data 30 de
gener de 2003 (BOP núm.42, de 18.2.2003), sobre coordinació dels organismes
públics, quant a la competència per a l'aprovació de les respectives plantilles de
personal.
Atès que la llavors Comissió de Govern de la Diputació en sessió de 22 de febrer de
2001, va aprovar un dictamen mesures de coordinació en relació amb els
instruments de gestió i assumptes en matèria de personal dels organismes públics
de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual les propostes d'aquestes entitats
relatives a les matèries assenyalades seran tramitades per mitjà de la Direcció dels
Serveis de Recursos Humans.
D’acord amb tot l’exposat, aquesta Presidència sotmet a la consideració del Ple
Corporatiu l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR, de conformitat amb la proposta acordada per la Junta de
Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en data 13 d’abril de 2010,
l’estructura organitzativa de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del
Teatre de conformitat amb el que s’hi indica a l’annex I, les modificacions de la seva
plantilla que es reflecteixen en l’annex II i l’actualització de la relació de llocs de
treball de l’Organisme en els termes i els efectes que s’hi detallen en l’annex III.
Segon .- FIXAR els efectes d’aquests acords el dia 1 de maig de 2010.”
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 45 vots a favor i 4 abstencions.
Servei de Contractació
9.- Dictamen de data 30 d’abril de 2010 que proposa aprovar l'expedient de
contractació relatiu a les Prestacions dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributaria, mitjançant tramitació ordinària,
regulació harmonitzada, procediment obert i més d’un criteri d’adjudicació, amb
un pressupost estimatiu quadriennal de divuit milions quatre-cents dos mil cinccents tretze euros amb seixanta-quatre cèntims (18.402.513,64 €), més tres
milions tres-cents vuit mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-sis
cèntims (3.308.984,36 €) en concepte de 18% d’IVA, promogut per la Subdirecció
de Logística i l’Organisme de Gestió Tributària.
“La Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió
Tributaria han promogut l’expedient de contractació relativa a les Prestacions dels
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributaria,
amb un pressupost estimatiu quadriennal de divuit milions quatre-cents dos mil cinc-
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cents tretze euros amb seixanta-quatre cèntims (18.402.513,64 €), més tres milions
tres-cents vuit mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-sis cèntims
(3.308.984,36 €) en concepte de 18% d’IVA , d’acord amb el desglossament que es
relaciona tot seguit:

ORGT
Diputació de
Barcelona
Diputació de
Barcelona
(enviaments
internacionals fora
Unió Europea)
TOTAL

Pressupost IVA exclòs
17.159.706,80 €
1.223.539,68

IVA (18%)
3.088.747,22
220.237,14

Total IVA inclòs
20.248.454,02
1.443.776,82

19.267,16

Exempt (Art. 21.1 de
la Llei 37/1992, de 28
de desembre, de
l’Impost sobre el
Valor Afegit)
3.308.984,36

19.267,16

18.402.513,64

21.711.498,00

Els serveis postals a prestar i els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen a les
clàusula 2 del Plec de Prescripcions Tècniques i 1.3) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars respectivament.
A partir de l’1 de juliol de 2010 s’aplicarà els tipus impositiu del 18% amb motiu de la
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2010, que modifica la Llei 37/1992,de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit.
Vist el Decret del Il·lm. Sr. President de l’Organisme de Gestió Tributaria (ORGT)
aprovant la contractació conjunta dels serveis postals de data 27 d’abril de 2010 , la
part dispositiva del qual és la següent:.
“(...)Primer.- PROPOSAR al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació de la
contractació conjunta de l’Organisme de Gestió Tributària amb la Diputació de
Barcelona per a la prestació dels serveis postals amb un pressupost estimatiu màxim
quadriennal previst per a l’Organisme de Gestió Tributària de disset milions cent
cinquanta-nou mil set-cents sis euros i vuitanta cèntims (17.159.706,80€), IVA exclòs,
més tres milions vuitanta-vuit mil set-cents quaranta-set mil euros i vint-i-dos cèntims
(3.088.747,22 €), en concepte del 18% d’IVA, que fan un import màxim quadriennal de
vint milions dos-cents quaranta-vuit mil quatre-cents cinquanta-quatre euros amb dos
cèntims (20.248.454,02€), IVA inclòs;

Total ORGT

Pressupost licitació
sense IVA
17.159.706,80 €

Import IVA

Total amb IVA

3.088.747,22 €

20.248.454,02 €

així com l’autorització de la despesa pluriennal respecte a l’Organisme de Gestió
Tributària de vint milions dos-cents quaranta-vuit mil quatre-cents cinquanta-quatre
euros amb dos cèntims (20.248.454,02€), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació,
amb càrrec a les següents aplicacions pressupostaries:
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Organisme de Gestió
Tributària
Exercici 2011
Exercici 2012
Exercici 2013
Exercici 2014

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

5.062.113,51
5.062.113,51
5.062.113,50
5.062.113,50

1
1
1
1

932
932
932
932

22201
22201
22201
22201

Tot d’acord amb el què estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i restant
supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament de les obligacions derivades del contracte.
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE el Decret de 13 d’abril de 2010 relatiu a la
contractació conjunta de referència.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de la present resolució al Servei de Contractació de la
Diputació de Barcelona als efectes de la tramitació de la contractació conjunta de
referència (...).”

Atès que la Subdirecció de Logística ha redactat la Memòria i el Plec de Prescripcions
Tècniques i el Servei de Contractació el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que han de regir el servei de referència.
Segons es desprèn de la Memòria queda justificada la necessitat d’acudir a la present
contractació, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte, el procediment i els criteris
de valoració seleccionats.
Atès que és procedent la contractació que es proposa mitjançant tramitació ordinària,
regulació harmonitzada, procediment obert i l’adjudicació mitjançant l’aplicació de més
d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 134 i 141 a 145 de
la LCSP.
Atès que és procedent l'aprovació del Plec de Prescripcions Tècniques i del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, que hauran de regir en la contractació.
Atès que respecte a la Diputació de Barcelona s’ha d’autoritzar la despesa pluriennal
d’un milió quatre-cents seixanta-tres mil quaranta-tres euros amb noranta-vuit cèntims
(1.463.043.98 €), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, a càrrec de les següents
aplicacions pressupostaries:
Diputació
Exercici 2011
Exercici 2012
Exercici 2013
Exercici 2014

Import
365.761,00 €
365.761,00 €
365.760,99 €
365.760,99 €

Orgànic
24210
24210
24210
24210

Programa
920
920
920
920

Econòmic
22201
22201
22201
22201

, tot d’acord amb el què estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i restant
supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament de les obligacions derivades del contracte.
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Vist la Disposició Addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, quant a competències del Ple com a òrgan de contractació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat adjunt
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva al Ple, previ informe de la Comissió
Informativa i de seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos interns, l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR l'expedient de contractació, promogut per la Subdirecció de
Logística i l’Organisme de Gestió Tributaria relativa a les Prestacions dels serveis
postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributaria, amb un
pressupost estimatiu quadriennal de divuit milions quatre-cents dos mil cinc-cents
tretze euros amb seixanta-quatre cèntims (18.402.513,64 €), més tres milions trescents vuit mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-sis cèntims (3.308.984,36 €)
en concepte de 18% d’IVA , d’acord amb el desglossament que es relaciona tot
seguit:

ORGT
Diputació de
Barcelona
Diputació de
Barcelona
(enviaments
internacionals fora
Unió Europea)
TOTAL

Pressupost IVA exclòs
17.159.706,80 €
1.223.539,68

IVA (18%)
3.088.747,22
220.237,14

Total IVA inclòs
20.248.454,02
1.443.776,82

19.267,16

Exempt (Art. 21.1 de
la Llei 37/1992, de 28
de desembre, de
l’Impost sobre el
Valor Afegit)

19.267,16

18.402.513,64

3.308.984,36

21.711.498,00

Els serveis postals a prestar i els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen a les
clàusula 2 del Plec de Prescripcions Tècniques i 1.3) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars respectivament.
Segon.- APROVAR el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que hauran de regir en la present contractació.
Tercer.- PROCEDIR a la seva contractació mitjançant tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, procediment obert i més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el
que disposen els articles 134 i 141 a 145 de la Llei 30/2007 , de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP)
Quart.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de la licitació al Diari
Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i al perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa pluriennal:
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a) respecte la Diputació de Barcelona d’un milió quatre-cents seixanta-tres mil
quaranta-tres euros amb noranta-vuit cèntims (1.463.043,98 €), IVA inclòs, a càrrec de
les següents aplicacions pressupostaries:
Diputació
Exercici 2011
Exercici 2012
Exercici 2013
Exercici 2014

Import
365.761,00 €
365.761,00 €
365.760,99 €
365.761,99 €

Orgànic
24210
24210
24210
24210

Programa
920
920
920
920

Econòmic
22201
22201
22201
22201

b) respecte a l’Organisme de Gestió Tributària de vint milions dos-cents quaranta-vuit
mil quatre-cents cinquanta-quatre euros amb dos cèntims (20.248.454,02€), IVA
inclòs, a càrrec de les següents aplicacions pressupostaries:
Organisme de Gestió
Tributària
Exercici 2011
Exercici 2012
Exercici 2013
Exercici 2014

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

5.062.113,51
5.062.113,51
5.062.113,50
5.062.113,50

1
1
1
1

932
932
932
932

22201
22201
22201
22201

, tot d’acord amb el què estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i restant
supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament de les obligacions derivades del contracte.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Organisme de Gestió Tributària
10.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Alella, 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 d’Alella en data 25 de març 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.
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Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Alella, en data 25 de març 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.
11.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla del
Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès en data 17 de març 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,
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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 l’Ametlla del Vallès, en data 17 de març 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 dels 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 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt, 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 d’Arenys de Munt en data 4 de febrer 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.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, en data 4 de febrer 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.
13.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bigues i
Riells, 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 Bigues i Riells 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la 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 Bigues i Riells, 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.
14.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació i la clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
del Brull, 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 del Brull en data 12 d’abril de 2010 acordà l’especificació i la
clarificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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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.- 1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament del Brull, en data 12 d’abril 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.
2.- Acceptar la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes s’hauran
d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals en el sentir que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en
via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executius dictat per l’òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
15.- Dictamen de data 28 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, 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 Cànoves i Samalús en data 26 de novembre de 2009 i 25
de març 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.
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 Cànoves i
Samalús, en data 26 de novembre de 2009 i 25 de març 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 – Multes coercitives i Execucions subsidiàries
 Notificar la provisió de constrenyiment.
 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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II – Altres ingressos de dret públic tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament
pugui liquidar
 Notificar la provisió de constrenyiment.
 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 de clavegueram
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Taxa 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.
2.- Acceptar la modificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes s’hauran
d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals en el sentir que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en
via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executius dictat per l’òrgan municipal competent.
3.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades per Ple de l’Ajuntament 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:
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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.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
16.- Dictamen de data 28 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Carme, 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 Carme en data 15 de gener de 2010 acordà l’especificació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
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
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ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Carme, en data 15 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.
Tercer.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Carme 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.
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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.
Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, 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 – Taxa per recollida d’escombraries domiciliaries i comercial. Taxa per les entrades
de vehicles i reserves de la via pública. Taxa pel subministrament d’aigua
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
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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.

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 % dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en
cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de telefonia
mòbil.
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.
 Resolució 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 – 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.
VIII – 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.

63

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

IX – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa prestació serveis d’intervenció integral de
l’administració en activitats i instal·lacions. Taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada
de la via pública. Taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors,
ascensors i altres instal·lacions i d’establiments industrials i comercials. Taxa pel servei
d’escola bressol. Taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda,
espectables o atraccions situats en terrenys d’ús públic
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Quotes urbanístiques
 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: Concessions administratives, execucions
subsidiàries i sancions diverses
 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.
17.- Dictamen de data 28 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès en data 23 de març 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.
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,
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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 Castellar
del Vallès, en data 23 de març 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 – Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada 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.
II – Taxa per l’obertura de rases i sondatges en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o les voreres
 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 des 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 per Ple de l’Ajuntament de
data 23 de març 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.
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
18.- Dictamen de data 28 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbell i
el Vilar, 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 Castellbell i el Vilar en data 25 de març 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 Castellbell i el Vilar, en data 25 de març 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
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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.
19.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en data 17 de març de 2010 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la 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’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, en data 17 de març 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 construccions, instal·lacions i obres
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
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Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Resolució de recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
20.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gallifa, 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 Gallifa en data 4 de febrer 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 Gallifa, en data 4 de febrer 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:
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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.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
21.- Dictamen de data 28 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació i clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
les Masies de Roda, 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 les Masies de Roda en data 12 d’abril de 2010 acordà
l’especificació i la clarificació 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.- 1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de les Masies de Roda, en data 12 d’abril de 2010, a favor de la Diputació
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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.
2.- Acceptar la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes s’hauran
d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals en el sentir que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en
via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executius dictat per l’òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
22.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de les Masies de
Voltregà a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà en data 8 d’abril 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
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en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la 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 les Masies de Voltregà, en data 8 d’abril 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.
23.- Dictamen de data 28 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en data 6 d’abril 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.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Molins de Rei, en data 6 d’abril 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.
24.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olost a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament d’Olost en data 13 d’abril 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la 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
d’Olost, en data 13 d’abril 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.
25.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló en data 12 de març de 2010 acordà
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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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 la Palma de Cervelló, en data 12 de març 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.
26.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rellinars a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
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“El Ple de l’Ajuntament de Rellinars en data 17 de març 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 Rellinars, en data 17 de març 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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27.- Dictamen de data 28 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Ripollet a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Ripollet en data 25 de febrer 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 Ripollet, en data 25 de febrer 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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28.- Dictamen de data 28 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la
modificació i l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sallent a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sallent en data 13 de novembre de 2009 acordà la
modificació i especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el
susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
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 modificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sallent, en data 13 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:
- Taxa de manteniment del cementiri







Notificació de la provisió de constrenyiment.
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 acords.

2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades per Ple de l’Ajuntament 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
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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.
29.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en data 26 de novembre 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 Sant Andreu de la Barca, en data 26 de novembre 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:
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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.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
30.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Bartomeu del Grau a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau en data 6 d’abril 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 Sant Bartomeu del Grau, en data 6 d’abril de 2010, a favor de la Diputació de
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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.
31.- Dictamen de data 28 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 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 Sant Cugat del Vallès en data 19 d’abril 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.
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
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ACORDS
Primer.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, en data 19 d’abril 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:
- Quotes urbanístiques








Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu i concessió de
fraccionaments.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
32.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals .
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues en data 16 de març 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.
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Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Cugat Sesgarrigues, en data 16 de març 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.
33.- Dictamen de data 28 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern en data 25 de març 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,
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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 Sant Just Desvern, en data 25 de març 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 dels 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.
34.- Dictamen de data 28 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, 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 Sant Martí d’Albars en data 12 d’abril 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la 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 Martí
d’Albars, en data 12 d’abril 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 – 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 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’extemporareïtat.
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 del recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
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Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 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 – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en acords anteriors,
que l’Ajuntament pugui liquidar:
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 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 la modificació de la delegació efectuada a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
I - Quotes d’urbanització i contribucions especials
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 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 per Ple de l’Ajuntament 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
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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 Martí d’Albars 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.
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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.
 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.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 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.
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 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’extemporareïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.

87

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria






Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució del 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 – Quotes d’urbanització
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 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.
VIII – Contribucions especials
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 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 – Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 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 – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar:
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 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.
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35.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació i clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Torelló a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals .
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló en data 26 de març acordà
l’especificació i clarificació 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.- 1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, en data 26 de març 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.
2.- Acceptar clarificació de l’abast de les delegacions anteriors a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifica:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en
via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
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provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
36.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos en data 22 de març 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 Santa Margarida i els Monjos, en data 22 de març 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
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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.
37.- Dictamen de data 26 d’abril de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació i clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Tavertet, 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 Tavertet en data 27 de gener de 2010 acordà l’especificació
i clarificació 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.- 1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Tavertet, en data 27 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:
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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.
2.- Acceptar clarificació de l’abast de les delegacions anteriors a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifica:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en
via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’EDUCACIÓ
Gerència de Serveis d’Educació
38.- Dictamen de data 7 de maig de 2010 que proposa l’aprovació del Programa
complementari “ Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol
municipals” per a l’any 2010, el marc de l’àmbit de suport als serveis i les
activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011 i del règim de concertació d’aquest programa.
“La persistència de la crisi econòmica per la que travessa el nostre país està afectant
de manera important les economies locals en general, i les dels ajuntaments de la
nostra província en particular, tant pel que fa als seus comptes com a les dades
d’activitat i de mercat de treball, incrementant les necessitats socials de la ciutadania,
dels nostres municipis.
Durant el darrer any 2009, la Diputació de Barcelona va aprovar un conjunt de
mesures extraordinàries d’acompanyament als municipis que responien a necessitats
no cobertes en el pressupost inicial de 2009. Avui, un gruix important d’aquestes
mesures estan molt avançades en el seu grau d’implantació i permeten fer una
valoració positiva dels seus efectes.
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Davant la continuïtat de la crisi econòmica, la Diputació de Barcelona valora que
l’impacte i la contingència demostrada per algunes de les mesures que es van aprovar
el 2009 i que, pel seu caràcter extraordinari, no s’han inclòs en les accions del
pressupost 2010, necessiten d’una nova línia de “mesures extraordinàries
d’acompanyament als ens locals davant els efectes de la crisi econòmica”.
Una de les mesures previstes té per finalitat donar resposta a les situacions de
dificultat a les famílies, derivades de l’actual conjuntura de crisi econòmica, amb la
voluntat d’evitar que les més desafavorides es vegin obligades a renunciar al servei de
menjador de les escoles bressol municipals. El programa pretén garantir la correcta
alimentació dels infants, assegurar el manteniment de l’escolarització i l’assistència a
l’espai educatiu del menjador escolar.
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el dia 20 de desembre de 2007 va aprovar
el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011 (Butlletí Oficial de la Província núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que
estableix pautes d’orientació política local en les qüestions d’interès comú i la
metodologia per al desenvolupament de la col·laboració entre aquesta corporació i els
municipis i altres entitats locals del seu territori. Aquest ha estat modificat pel ple de 30
d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 12 de maig de 2009).
Per al desenvolupament dels seus objectius i orientacions estratègiques, el Pla de
concertació disposa d’un conjunt diferenciat d’instruments i procediments de
concertació adients amb la naturalesa de les necessitats, els acords i les actuacions
que se’n deriven. La suma d’aquests elements garanteix la prestació integral de
polítiques públiques locals de qualitat i reben la denominació d’àmbits de suport.
L’Àmbit de suport als serveis i les activitats, creat per la clàusula 7a de l’esmentat
Protocol, inclou els recursos i els instruments per al desenvolupament concertat de
polítiques públiques locals referides a la prestació i realització de serveis i activitats
locals, a través, entre altres, de suport econòmic via transferències corrents. Al mateix
temps, aquesta clàusula preveu la possibilitat que en el marc d’aquest àmbit de suport,
la Diputació de Barcelona pugui dotar-se de programes complementaris, per tal
d’ajustar-se a les necessitats dels ens locals de la província.
Atès que és voluntat de la Diputació de Barcelona garantir la correcta alimentació dels
infants, assegurar el manteniment de l’escolarització i l’assistència a l’espai educatiu
del menjador escolar i, també, que es pretén facilitar la conciliació de la vida familiar i
personal, especialment de les dones, en un context en que nombrosos pares i mares
necessiten disposar de temps per a la formació i la recerca de feina.
Atès que la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o
instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i
cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica, resultant d’aplicació
supletòria les disposicions de la Llei 38/2003, així com de la Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple
de 30 d’octubre de 2008, (BOPB núm. 13, de 15-01-09).
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Per tot l’exposat, procedeix aprovar el Programa complementari “Suficiència
alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals”, el marc de l’àmbit de
suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, així com el règim de concertació d’aquests ajuts per a l’any 2010,
que reculli les especificitats de gestió per donar resposta a la naturalesa de les
actuacions implicades.
Vista la Refosa número 1/2009 (BOPB núm. 308, de 24/12/2008), epígraf 5.1.b), que
disposa que la Presidència de la Diputació es reserva: elevar al Ple de la Corporació la
creació de programes complementaris i comunicar-los als ens locals adherits al
Protocol General, així com crear instruments i espais de concertació específics, per tal
d’ajustar-se a les necessitats dels ens locals de la província, segons disposa la
clàusula 7.2 del Protocol.
En conseqüència, el president de la Diputació eleva i proposa al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Educació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la creació del Programa complementari “Suficiència alimentària
en el període 0-3 a les escoles bressol municipals” per a l’any 2010, en el marc de
l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011.
Segon.- APROVAR el Règim de concertació del Programa complementari “Suficiència
alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals” per a l’any 2010, que es
reprodueix al final de la part dispositiva del present dictamen, i DISPOSAR que aquest
règim esdevé la normativa específica aplicable pel que fa a l’atorgament i execució
dels ajuts que es derivin.
Tercer.- APROVAR la proposta de distribució dels ajuts d’acord amb la proposta de
repartiment establerta en l’article 5 del Règim de concertació (s’acompanya d’ANNEX
1).
Quart.- APLICAR a aquests ajuts una quantia màxima total de vuit-cents cinquanta mil
euros (850.000,00 EUR), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de
despeses de l’any 2010: G/81100/323A0/46250.
Cinquè.- APROVAR els models normalitzats amb codi YC-0202 d’acceptació dels
ajuts (s’acompanya d’ANNEX 2) i YC-0203 de justificació de despeses (s’acompanya
d’ANNEX 3), corresponents al Programa complementari “Suficiència alimentària en el
període 0-3 a les escoles bressol municipals”.
Sisè.- COMUNICAR individualitzadament el contingut d’aquest dictamen als
ajuntaments de la província beneficiaris, juntament amb la proposta d’ajut que els hi
correspon, i DISPOSAR que, en el termini màxim d’un mes des de la data de
notificació, els beneficiaris han de procedir a acceptar expressament l’ajut, de manera
total o parcial, d’acord amb les necessitats detectades per l’ens local, amb indicació
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que transcorregut aquest termini sense acceptació expressa, s’entendrà que s’ha
renunciat a l’ajut.
Setè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació
dels acords anteriors, reproduint el Règim de concertació del Programa complementari
“Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals” i posar a
disposició dels ajuntaments de la província a www.diba.cat/xbmq tota la documentació
necessària per a gestionar els presents ajuts.
RÈGIM DE CONCERTACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI
“SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA EN EL PERÍODE 0-3 A LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS” PER A L’ANY 2010
Article 1. Objecte
1.1. L’objecte de la present regulació és definir les condicions específiques de concessió
i gestió dels ajuts als ajuntaments de la província que es deriven del Programa
complementari “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol
municipals”, creat per donar resposta a les situacions derivades de l’actual conjuntura
econòmica.
1.2. L’esmentat programa complementari té per finalitat evitar que les famílies més
desafavorides es vegin obligades a renunciar al servei de menjador de les escoles
bressol municipals i, en concret: garantir la correcta alimentació dels infants, assegurar el
manteniment de l’escolarització i l’assistència a l’espai educatiu del menjador escolar i
facilitar la conciliació de la vida familiar i personal, especialment de les dones, en un
context en que nombrosos pares i mares necessiten disposar de temps per a la formació
i la recerca de feina.
Article 2. Despeses elegibles
Són despeses elegibles les derivades de la transferència econòmica a les famílies
d’infants matriculats a les escoles bressol municipals en concepte d’ajut al pagament,
total o parcial, del servei de menjador i les derivades de les exempcions de pagaments
aplicades a les famílies sota aquest mateix concepte.
Article 3. Quantia total màxima dels ajuts i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà a aquests ajuts serà de vuit-cents cinquanta mil
euros (850.000,00 €) del vigent pressupost de despeses de la corporació.
Article 4. Beneficiaris
Són beneficiaris els ajuntaments de la província de Barcelona de menys de 300.000
habitants i els seus ens dependents que siguin titulars d’escoles bressol municipals.
Article 5. Determinació dels ajuts
5.1. L’Àrea d’Educació ha elaborat una proposta de repartiment dels fons destinats a
aquest programa entre els municipis destinataris d’acord amb la ponderació dels criteris
següents: població del municipi, places en escoles bressol municipals, taxa de població
immigrada, taxa d’atur registrada al municipi i altres criteris de necessitat.
5.2. Per a determinar els imports de les subvencions atorgades s’ha donat primacia al
nombre de places d’escola-bressol construïdes a cada municipi. En segon lloc, es té en
compte el volum de població del municipi, i s’hi han aplicat ràtios específiques d’acord
amb l’adscripció dels municipis a agrupacions determinades per trams de població. Les
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ràtios i trams aplicats es corresponen amb els de les convocatòries ordinàries dels ajuts
als ajuntaments des del Pla de Concertació XBMQ.
En darrer terme, es valoren, de manera complementària, el percentatge d’atur registrat a
la localitat, d’acord amb les darrers dades disponibles en el moment en que s’elabora el
dictamen que aprova aquest programa complementari. De l’altra, la taxa de població
estrangera d’acord amb les darreres dades padronals oficials disponibles per al conjunt
del territori, publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a 1 de gener de 2009.
Article 6. Resolució dels ajuts
6.1. La resolució dels ajuts es farà en el mateix acte que aprova aquest programa
complementari i la seva regulació, d’acord amb els criteris establerts en l’article anterior.
6.2. Els ajuntaments beneficiaris d’aquests ajuts rebran la corresponent notificació dels
ajuts que els corresponen en el termini màxim de 10 dies des de la seva aprovació.
6.3. L’efectivitat de les concessions d’aquests ajuts restarà condicionat a la seva
acceptació expressa per part dels ajuntaments beneficiaris, ens els termes de l’article
següent.
Article 7. Acceptació dels ajuts
7.1. Per a l’efectivitat d’aquests ajuts, és necessari que els ajuntaments beneficiaris, en
el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de la notificació, manifestin
expressament l’acceptació de l’ajut a través del model normalitzat amb codi YC-0202,
disponible a l’adreça www.diba.cat
En funció de les necessitats detectades, els ajuntaments podran efectuar una acceptació
total o parcial de la subvenció assignada. En aquest darrer cas, l’ajuntament haurà
d’indicar expressament la quantitat.
7.2. L’acte d’acceptació de l’ajut comportarà l’acceptació de tots els termes de la present
regulació i les condicions de la seva execució.
7.3. En cas que, transcorregut un mes a comptar des de la data de notificació,
l’ajuntament beneficiari no hagués presentat l’acceptació de l’ajut a la Diputació de
Barcelona, s’entendrà que ha renunciat a l’ajut atorgat.
7.4. Els ajuntaments beneficiaris dels ajuts i els seus ens dependents es comprometen a
col·laborar amb la Diputació de Barcelona amb l’objecte de la realització d’estudis.
Aquest suport es concreta en el compromís dels ens locals de:
a) remetre les enquestes que faciliti l’Àrea d’Educació, als pares i/o tutors usuaris cels
servei d’escola bressol municipal, i fomentar la seva participació
b) lliurar a l’Àrea d’Educació les enquestes omplertes
Aquestes enquestes no contemplen dades de caràcter personal dels usuaris del servei
d’escola bressol municipal. La Diputació de Barcelona utilitzarà aquestes dades
exclusivament per a la realització d’estudis.
Article 8. Període per a l’execució
8.1. El període per a l’execució de les actuacions derivades d’aquests ajuts comprèn de
l’1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2010.
8.2. La Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona és el centre gestor
responsable del seguiment de l’execució dels ajuts.
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Article 9. Modificacions en la resolució
9.1.Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats expressament en el termini
establert en l’article 7.1, podran ser utilitzats per a complementar proporcionalment els
ajuts de la resta d’ajuntaments, distribuint-se d’acord amb el percentatge de participació
de cada ajuntament en el total de recursos del programa, segons demanda que hagin
pogut formular els ajuntaments mitjançant el model normalitzat amb codi Y-0202
d’acceptació dels ajuts.
9.2. Els terminis de d’execució i/o justificació previstos es consideren improrrogables.
9.3. No s’admetran modificacions de la concessió fora del supòsit contemplat en el
present article.
Article 10. Pagament
Un cop acceptats expressament els ajuts d’acord l’establert en la present regulació, es
realitzaran pagaments anticipats, de la forma següent:
a)
un únic pagament anticipat del 100% de l’import concedit als municipis de menys
de 20.000 habitants.
b)
un primer pagament del 60% de l’import concedit als municipis de més de 20.000
habitants i fins a 300.000 habitants. Una vegada justificat la totalitat de l’ajut, s’efectuarà
el pagament del 40% restant.
En el cas dels ajuntaments que hagin participat en el programa complementari
“Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals” corresponent
a 2009, només s’efectuarà el pagament avançat als que hagin presentat correctament
els documents de justificació dins dels terminis establerts.
Article 11. Justificació
11.1. Per a la justificació posterior de les despeses, caldrà que l’ajuntament beneficiari
presenti al Registre de factures i documents de la Diputació el model normalitzat de
Justificació de les despeses amb codi YC-0203 disponible a l’adreça www.diba.cat
11.2. Els ajuntaments beneficiaris disposaran fins el 31 de març de 2011 per a trametre a
la Diputació de Barcelona la justificació de les actuacions objecte d’ajut. Aquestes
despeses hauran d’estar datades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2010.
11.3. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o
materials, en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a l’ens local
beneficiari escrit determinant els motius de la no conformitat, no essent necessari
retornar la documentació de justificació original.
11.4. Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es
procedirà a requerir a l’ens beneficiari per tal que la presenti en el termini màxim
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació
de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
11.5. En el supòsit de que l’ens local beneficiari no justifiqui la totalitat de l’import atorgat,
havent-se presentat la justificació final de l’actuació, es procedirà, d’ofici, a la reducció a
la baixa de l’ajut.
11.6. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% del
seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a
l’aportació aprovada per la Diputació de Barcelona, el suport econòmic de la Corporació
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quedarà ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada, cas
aquest en el que es procedirà, en relació amb els sobrants d’import inferior a cinc-cents
euros, a dictar una resolució de caràcter intern als efectes pressupostaris oportuns.
Article 12. Documentació tècnica
La Diputació de Barcelona sol·licitarà als ajuntaments beneficiaris les dades
corresponents a l’actuació global en l’àmbit descrit i a l’increment de l’activitat resultant
d’aquest programa.
Article 13. Tancament i liquidació de la convocatòria
Un cop finalitzats els terminis màxims d’execució i justificació dels ajuts, es determina
l’extinció dels drets reconeguts finalitzada l’anualitat 2011.
Article 14. Publicitat
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el termini màxim de tres mesos des de
la resolució, es publicarà la relació total d’ajuts atorgats, amb expressió de la
convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut.
Article 15. Règim jurídic
La present regulació desplega les previsions del Protocol general del Pla de concertació
XBMQ i té caràcter de normativa específica. A més de la normativa específica
esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
- La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
supletòriament, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord de Ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’octubre de 2008,
(BOPB núm. 13, de 15-01-09).”

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
39.- Dictamen de data 17 de maig de 2010 que proposa l’aprovació de la
modificació no substancial del contingut del conveni marc de col·laboració
“Acuerdo Marco Administrativo” per a la cooperació en la gestió de la Reserva
de la Biosfera del Montseny i de la Reserva de la Biosfera La Amistad (RBA), a
Costa Rica.
“Atès que la Diputacio de Barcelona, mitjançant el Ple, va aprovar en sessió ordinària
de data 26 de novembre de 2009, el dictamen d’aprovació del conveni marc de
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col·laboració entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Gobierno de
Costa Rica, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, per a la Cooperació en
la gestió de la Reserva de la Biosfera del Montseny i de la Reserva de la Biosfera La
Amistad (RBA), a Costa Rica.
Atès que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Gobierno de Costa Rica
ha introduït modificacions al conveni marc de col.laboració per a la Cooperació en la
gestió de la Reserva de la Biosfera del Montseny i de la Reserva de la Biosfera La
Amistad (RBA), a Costa Rica, que no afecten ni a l’objecte d’aquest ni als
compromisos de les parts, i que fan referència al nom formal de la institució
llatinoamericana amb la qual es subscriu el present conveni, a la part dels antecedents
del conveni, a la incorporació d’una nova clàusula de salvarguarda de la interpretació
del text del conveni, atesa la seva traducció al català, i a la incorporació del text del
conveni en català, i del l’annex al conveni també en català.
Atès el mutu acord de les parts participants en aquest conveni de subscriure el nou
conveni amb les modificacions esmentades.
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c 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 que disposen com a principi de les
administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència recíproques per
al millor compliment de les seves funcions, i l’art. 303 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests
i altres administracions públiques per a la prestació de serveis o per al
desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la satisfacció dels
quals tinguin un interès comú.
Vist el punt 2.1.3,a) en relació amb el 2.1.8,a) de la Refosa núm. 1/2009, sobre
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
publicada al BOPB núm. 308, de data 24.12.2008.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica Parcs Naturals proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea
d’Espais Naturals que elevi al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar, no substancialment, el contingut del conveni marc de col·laboració
entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Gobierno de Costa Rica, la
Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, per a la Cooperació en la gestió de la
Reserva de la Biosfera del Montseny i de la Reserva de la Biosfera La Amistad (RBA),
a Costa Rica, que es detalla a continuació:
Substituir el nom de l’entitat “Sistema Nacional de Áreas de Conservación del
Gobierno de Costa Rica” per “Sistema Nacional de Áreas de Conservación del
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica”.
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En la part dels antecedents del present conveni s’han afegit els punts XVI i XVII. El
punt XVI diu: “Que en cumplimiento del Artículo 12 inciso q) del Reglamento a la Ley
de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo Nº 34433-MINAE publicado en La Gaceta Nº 68
del 08 de abril de 2008 y de conformidad con los artículos 90 inciso e) y 92 de la Ley
General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 publicada en La Gaceta Nº 102 del
30 de mayo de 1978, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC),
mediante Acuerdo Nº 9 de la Sesión Extraordinaria Nº 8-2008, celebrada el 9 de
diciembre de 2008, delega en el Secretario Ejecutivo, la firma de todos aquellos
Convenios aprobados por este Consejo”.
El punt XVII diu: “Que de conformidad con el artículo 12, inciso q) del Reglamento a la
Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo Nº 34433-MINAE publicado en La Gaceta Nº
68 del 08 de abril de 2008, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC),
mediante acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 11-2009 celebrada el día 23 de
noviembre de 2009, aprobó la celebración del presente Acuerdo Marco
Administrativo”.
Dins de les clàusules, la setena ha estat objecte de modificació pel que fa a la
numeració dels paràgrafs a l’afegir un nou apartat corresponent a una clàusula de
salvaguarda de la interpretació del text del conveni, atesa la seva traducció al català,
realitzada per traductor jurat. S’ha afegit també un últim apartat relatiu també al fet de
que l’acord marc està escrit en dos idiomes.
On hi diu:
“7. El presente Acuerdo sustituye y deja sin efecto al anterior “Acuerdo Administrativo
entre el Ministerio de Ambiente, Energía de Costa Rica, la Diputación de Barcelona
y el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables de Panamá para la
cooperación en la gestión del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del
Montseny, y el Parque Internacional y Reserva de la Biosfera de La Amistad”,
firmado en Barcelona el 30 de abril de 1997.
8. Este Acuerdo Marco tiene una vigencia de cinco años a partir de la firma del mismo,
pudiendo prorrogarse de común acuerdo entre las Partes por escrito y previa
evaluación de sus resultados, por períodos iguales.
9. Cualquiera de las Partes podrá ponerle fin al presente Acuerdo Marco, mediante
notificación por escrito, con noventa días naturales de anticipación para su finiquito,
no obstante, en cualquier caso las partes deben comprometerse a terminar
satisfactoriamente las acciones o proyectos en marcha.
10. Los términos del presente Acuerdo Marco podrán ser modificados, por acuerdo
escrito entre las Partes, el cual formará parte integral del convenio.”
ha de dir:
“7. Este Acuerdo ha sido escrito en idioma español y traducido al idioma catalán. En
caso de existir cualquier disputa en su interpretación prevalecerá la versión en
español del mismo.
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8. El presente Acuerdo sustituye y deja sin efecto al anterior “Acuerdo Administrativo
entre el Ministerio de Ambiente, Energía de Costa Rica, la Diputación de
Barcelona y el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables de Panamá
para la cooperación en la gestión del Parque Natural y Reserva de la Biosfera
del Montseny, y el Parque Internacional y Reserva de la Biosfera de La Amistad”,
firmado en Barcelona el 30 de abril de 1997.
9. Este Acuerdo Marco tiene una vigencia de cinco años a partir de la firma del
mismo, pudiendo prorrogarse de común acuerdo entre las Partes por escrito y
previa evaluación de sus resultados, por períodos iguales.
10. Cualquiera de las Partes podrá ponerle fin al presente Acuerdo Marco, mediante
notificación por escrito, con noventa días naturales de anticipación para su
finiquito, no obstante, en cualquier caso las partes deben comprometerse a
terminar satisfactoriamente las acciones o proyectos en marcha.
11. Los términos del presente Acuerdo Marco podrán ser modificados, por acuerdo
escrito entre las Partes, el cual formará parte integral del convenio”.

En fe de lo anterior se suscribe este Acuerdo en 5 tantos, en idiomas español y
catalán, igualmente válidos, en la fecha y el lugar antes indicado.

En l’annex 1 al conveni, allà on diu: “IV Plan de Acción 2009-1012” ha de dir: “IV Plan
de Acción 2010-2013”. En l’acció 1 de l’annex 1, allà on diu: “El IV Plan de Acción
desarrollará dicho acuerdo y se firmará en San José de Costa Rica durante el año
2009, para un período de cuatro años (2009-2012)”, ha de dir: “El IV Plan de Acción
desarrollará dicho acuerdo y se firmará en San José de Costa Rica durante el año
2010, para un período de cuatro años (2010-2013)”.
Segon.- Aprovar les modificacions recollides en l’apartat anterior i relatives al conveni
marc de col·laboració per a la Cooperació en la gestió de la Reserva de la Biosfera del
Montseny i de la Reserva de la Biosfera La Amistad (RBA), a Costa Rica.
Tercer.- Aprovar el text refós definitiu de l’acord marc i el seu annex que es transcriu a
continuació:
“ACORD MARC ADMINISTRATIU ENTRE EL SISTEMA NACIONAL D'ÀREES DE
CONSERVACIÓ DEL MINISTERI D'AMBIENT, ENERGIA I TELECOMUNICACIONS DE
COSTA RICA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL
REGNE D'ESPANYA
Per part del Sistema Nacional d'Àrees de Conservació del Ministeri d'Ambient, Energia i
Telecomunicacions de Costa Rica, la senyora Giselle Méndez Vega, com a directora
executiva del Sistema Nacional d'Àrees de Conservació i secretària executiva del Consell
Nacional d'Àrees de Conservació, segons nomenament núm. R-004-2009-MINAET,
publicat en el diari oficial La Gaceta núm. 82, de 29 d'abril de 2009, d’ara endavant, el
SINAC.
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Per part de la Diputació de Barcelona, el senyor Josep Mayoral Antigas, president delegat
de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, facultat d'acord amb el Text
refós núm. 1/2009 sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents al Ple, publicat en el BOPB (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona) núm. 308, de data 24 de desembre de 2008, assistit per la
secretària delegada, Nuria Marcet Palau, en virtut de les facultats conferides pel decret de
Presidència de data 22 de març de 2010, publicat al BOPB núm. 77 de data 31 de març
de 2010.
Per part de la Diputació de Girona, el senyor Enric Vilert Butchosa, president de la
Diputació de Girona, nomenat el 30 de juliol de 2007, en l'acte de constitució de la
corporació, facultat per a aquest acte per acord del Ple de 22 de desembre de 2009,
mitjançant el qual s'aprova el text del present conveni, i assistit pel secretari general de la
Diputació de Girona, el senyor Juan Ignacio Soto Valle.
Reunides les parts, i amb el poder de representació pel qual actuen, han acordat el
present Acord marc administratiu, que es regirà pels antecedents i les clàusules que a
continuació s'exposen i enumeren:
ANTECEDENTS
I. Que els problemes de medi ambient transcendeixen els límits de les fronteres nacionals,
motiu pel qual cal buscar solucions en l'àmbit global, de conformitat amb els principis
aprovats per la Conferència per al Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions
Unides, celebrada al juny de 1992, a Rio de Janeiro, Brasil.
II. Que l'Estratègia de Sevilla, aprovada l'any 1992, i el Pla d'Acció de Madrid per a les
Reserves de Biosfera (2008-2013), aprovat en el Tercer Congrés Mundial de Reserves de
Biosfera, celebrat a Madrid al febrer de 2008, són documents internacionals que s’han de
prendre en consideració per a la implementació d’aquest Acord marc.
III. Que dins del Programa sobre l'Home i la Biosfera (MAB) de l'Organització de les
Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), es promou la
cooperació i l’intercanvi entre reserves de biosfera en l'àmbit internacional, i així ho
reconeixen els comitès MAB de Costa Rica i d'Espanya.
IV. Que la Reserva de la Biosfera La Amistad, d’ara endavant l’RBA, des de 1982, i el Parc
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, des de 1978, es troben incorporats dins del
Programa MAB de la UNESCO.
V. Que l'article 22 de la Llei de biodiversitat núm. 7788, publicada en La Gaceta 101 del 27
de maig de 1998, estableix que el SINAC és un òrgan desconcentrat del Ministeri
d'Ambient, Energia i Telecomunicacions (MINAET) amb personalitat jurídica instrumental,
que integra les competències en matèria forestal, vida silvestre i àrees silvestres
protegides, protecció i conservació de l'ús de conques hidrogràfiques i sistemes hídrics,
amb la finalitat de dictar polítiques, planificar i executar processos dirigits a assolir la
sostenibilitat en el maneig dels recursos naturals de Costa Rica.
VI. Que de conformitat amb l'article 21 del Reglament de la Llei de biodiversitat, Decret
núm. 34433-MINAE, publicat en La Gaceta núm. 68 del 8 abril de 2008, el SINAC està
integrat per 11 àrees de conservació, de les quals formen part l'Àrea de Conservació La
Amistad Carib (ACLA-C) i l'Àrea de Conservació La Amistad Pacífic (ACLA-P).
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VII. Que dins de l’ACLA-C i de l’ACLA-P, hi ha territoris d’importància mundial, com és
l’RBA, que inclou les àrees silvestres protegides com el Parque Nacional Barbilla, la
Reserva Biológica Hitoy Cerere, la Reserva Forestal Río Macho, la Zona Protectora Río
Navarro y Sombrero, la Zona Protectora Las Tablas, el Parque Nacional Tapantí Macizo
de la Muerte, el Parque Nacional Chirripó i el Parque Internacional La Amistad (PILA),
binacional amb Panamà. A més, algunes de les àrees silvestres protegides incloses en
l’RBA han estat declarades per la UNESCO com a Lloc de Patrimoni Mundial Natural i
com a Lloc Ramsar Turberas de Talamanca.
VIII. Que dins de l’RBA, hi ha set (7) territoris indígenes bribrí i cabécar que històricament
han ocupat aquestes regions i que n’han fet ús com a llocs sagrats, llocs d'assentaments i
llocs d'aprofitament racional de la biodiversitat.
IX. Que el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, situat a les províncies de
Barcelona i Girona, reuneix un conjunt notable de valors naturals, un mosaic de
considerable diversitat biològica, un valuós patrimoni cultural i una sèrie de paisatges que
s'han conservat amb una notòria qualitat i que són el resultat de la relació ancestral de la
societat i el medi natural.
X. Que la Diputació de Barcelona, per mitjà de l'Àrea d'Espais Naturals i amb la
participació de les administracions locals implicades, gestiona un conjunt de parcs naturals
dintre de la província de Barcelona, Espanya, en el qual s'inclou el Parc Natural i Reserva
de la Biosfera del Montseny, amb l'objectiu de preservar els valors naturals i culturals i fer
possible, al mateix temps, un desenvolupament equilibrat a les àrees protegides i a la
seva zona d'influència.
XI. Que la Diputació de Girona, amb la participació de les administracions locals
implicades, participa en la gestió del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i
comparteix els objectius de conservació dels valors naturals i culturals, i promou al mateix
temps un desenvolupament sostenible, així com altres programes d'àmbit provincial, dels
quals un és el programa de conservació dels boscos amb un major interès per a la
preservació.
XII. Que el dia 12 de juliol de 1994 es va signar a San José, Costa Rica, l'Acord
administratiu entre el Ministeri de Recursos Naturals, Energia i Mines de Costa Rica i la
Diputació de Barcelona, per a la cooperació en la gestió del Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny, i la Reserva de la Biosfera La Amistad (sector costa-riqueny), i que
el 30 d'abril de 1997, es va signar, a Barcelona, un nou Acord en el mateix sentit.
XIII. Que hi ha coincidència en els objectius fonamentals de les parts en aquest Acord,
cosa que possibilita que aquestes puguin aprofundir les seves relacions d'amistat i
cooperació, dintre de l'àmbit dels seus objectius comuns.
XIV. Que les institucions signants tenen interès a assolir la implementació de polítiques de
conservació i desenvolupament sostenible en les àrees de la seva competència, així com
la necessitat de conjuminar esforços de cooperació en tot allò relacionat amb l'ordenació
de l'ús del sòl, la conservació de la biodiversitat i la transferència d'experiències en les
reserves de biosfera, en el marc d’aquest Acord marc.
XV. Que cal crear mecanismes d'informació, capacitació i gestió ambiental per difondre i
promoure alternatives d'ordenació equilibrada del territori de les reserves de biosfera
agermanades, com també de conservació i ús sostenible dels recursos naturals.
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XVI. Que en compliment de l'article 12, incís q del Reglament de la Llei de biodiversitat,
Decret executiu núm. 34433-MINAE, publicat en La Gaceta núm. 68 del 8 d'abril de 2008, i
de conformitat amb els articles 90, incís e i 92 de la Llei general de l'Administració pública,
Llei núm. 6227, publicada en La Gaceta núm. 102 del 30 de maig de 1978, el Consell
Nacional d'Àrees de Conservació (CONAC), mitjançant Acord núm. 9 de la sessió
extraordinària núm. 8-2008, celebrada el 9 de desembre de 2008, delega en el secretari
executiu la signatura de tots els convenis aprovats per aquest Consell.
XVII. Que de conformitat amb l'article 12, incís q) del Reglament de la Llei de biodiversitat,
Decret executiu núm. 34433-MINAE, publicat en La Gaceta núm. 68 del 8 d'abril de 2008,
el Consell Nacional d'Àrees de Conservació (CONAC), mitjançant acord de la sessió
extraordinària núm. 11-2009 celebrada el dia 23 de novembre de 2009, va aprovar la
formalització d’aquest Acord marc administratiu.
CLÀUSULES
1. L'objectiu d’aquest Acord és establir el marc de cooperació perquè les parts coadjuvin
en l'enfortiment de les capacitats i el desenvolupament de mecanismes que facilitin la
gestió adequada de la biodiversitat, i la millora de la qualitat de vida de les comunitats
situades a l’RBA, a Costa Rica, i al Parc Natural i Reserva de Biosfera del Montseny, a
Espanya, d’ara endavant, “Reserves de la Biosfera Agermanades”.
2. Les àrees de cooperació mútua que preferiblement podran desenvolupar-se en el marc
del present Acord marc seran:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Investigació i capacitació
Educació ambiental
Turisme sostenible
Ordenació territorial
Tractament dels ecosistemes
Monitoratge biològic
Prevenció i maneig d'incendis
Promoció de serveis ambientals
Producció ambientalment sostenible
Adaptació al canvi climàtic i mitigació d’aquest
Gestió ambiental i comunitària amb poblacions locals
Altres accions que es prevegin de forma conjunta

3. Les parts signants es comprometen a:
a) Promoure la conservació del patrimoni natural i cultural que conserven ambdues
reserves de biosfera agermanades, i els sistemes d'àrees protegides que les
institucions gestionen, així com les zones d’amortiment d'aquestes.
b) Fer els seus millors esforços per conservar el patrimoni biològic cultural de les
reserves de la biosfera agermanades, les quals es gestionaran amb una política de
desenvolupament social, econòmic i cultural en el marc del Pla d'Acció per a les
Reserves de la Biosfera, definit pel Consell Internacional de Coordinació del
Programa sobre l'Home i la Biosfera.
c) Fomentar la cooperació internacional requerida, amb la finalitat de complir amb
l'objectiu establert a la clàusula primera d’aquest Acord, en el marc dels diferents
programes i iniciatives de cooperació i intercanvi entre les àrees protegides
d'Europa i d’Amèrica Llatina, del Programa MAB, de la Xarxa Iberoamericana
d'Àrees Protegides i d'altres mecanismes de cooperació en aquesta matèria, que
siguin considerats per les parts de comú acord.
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d) Reforçar la col·laboració entre les parts, en matèria de treballs científics, tècnics i
de planificació, d'acord amb allò que s’estableixi en les àrees de cooperació mútua,
descrites a la clàusula tercera d’aquest Acord marc.
e) Promoure, tant com sigui possible, l'enfortiment de la Xarxa Iberoamericana de
Reserves de la Biosfera.
f) Promoure, tant com sigui possible, l'intercanvi d'experiències entre representants
dels governs locals, de les comunitats veïnes, i entre els funcionaris de les
reserves de la biosfera agermanades.
4. Per a l'execució i seguiment d’aquest Acord marc, es crearà un Comitè de Cooperació
Conjunt, amb l'objectiu de promoure, coordinar i executar el que estableix aquest
instrument. Estarà integrat per:


Un representant de la Diputació de Barcelona



Un representant de la Diputació de Girona



Un representant del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny



Un representant de la Gerència d'Àrees Silvestres Protegides de la Secretaria
Executiva del SINAC



Un representant de la Reserva de Biosfera La Amistad del sector Pacífic



Un representant de la Reserva de Biosfera La Amistad del sector Carib

Podran ésser representats en el Comitè, de forma puntual o permanent, els organismes o
institucions que col·laborin, mitjançant l'aportació de recursos, en el desenvolupament de
les actuacions derivades d'aquest Acord. El mateix Comitè de Cooperació Conjunt
determinarà la modalitat d'aquesta representació en funció del grau d'implicació de la
institució o organisme representat.
5. Les funcions del Comitè de Cooperació Conjunt seran:
a) Elaborar, executar i avaluar plans de treball anuals, en compliment del que estableix la
clàusula segona d'aquest Acord marc.
b) Executar, en la mesura que sigui possible i en funció de la consecució de cooperació,
el IV Pla d'Acció, que s'adjunta en aquest Acord marc i que en forma part integral.
c) Elaborar i executar, en la mesura que sigui possible, convenis i projectes específics, en
el marc d’aquest Acord marc.
d) Afavorir la transferència d'informació i coneixement entre les parts, amb l'objecte
d'aprofundir en l'intercanvi d'experiències, de conformitat amb les àrees de cooperació
mútua indicades a la clàusula segona d’aquest document. En la mesura que sigui
possible, promoure que els beneficis derivats d'aquest Acord marc s'estenguin a totes
les àrees protegides de les reserves de la biosfera agermanades.
e) Gestionar recursos financers i tècnics que permetin donar suport a l'execució de les
accions derivades del present Acord marc i les que preveu el IV Pla d'Acció, esmentat
en el punt b d'aquesta clàusula.
6. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi durant l'execució d’aquest Acord marc la resoldran
les autoritats que el signen.
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7. Aquest Acord ha estat escrit en espanyol i traduït al català. En cas que hi hagués
qualsevol disputa en relació amb la seva interpretació, en prevaldrà la versió en espanyol.
8. Aquest Acord marc substitueix i deixa sense efectes l'anterior “Acord administratiu entre
el Ministeri d'Ambient i Energia de Costa Rica, la Diputació de Barcelona i l'Institut
Nacional de Recursos Naturals Renovables de Panamà per a la cooperació en la gestió
del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i el Parc Internacional i Reserva
de la Biosfera de La Amistad”, signat a Barcelona el 30 d'abril de 1997.
9. Aquest Acord marc té una vigència de cinc anys a partir de la seva signatura, i podrà
prorrogar-se de comú acord entre les parts, per escrit i prèvia avaluació dels seus
resultats, per períodes iguals.
10. Qualsevol de les parts podrà posar fi al present Acord marc, notificant-ho per escrit,
amb noranta dies naturals d'anticipació per a la seva liquidació. No obstant això, en
qualsevol cas les parts s’han de comprometre a finalitzar satisfactòriament les accions o
els projectes que s’hagin engegat.
11. Els termes d’aquest Acord marc podran ser modificats mitjançant un acord escrit entre
les parts, que formarà part integral del conveni.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Acord, el subscriuen en cinc
exemplars, en els idiomes espanyol i català, igualment vàlids, en la data i el lloc abans
indicats.
ANNEX 1 AL CONVENI
MINISTERI DE L’AMBIENT, ENERGIA I TELECOMUNICACIONS
SISTEMA NACIONAL D’ÀREES DE CONSERVACIÓ
REPÚBLICA DE COSTA RICA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ÀREA D'ESPAIS NATURALS
DIPUTACIÓ DE GIRONA
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
CATALUNYA, ESPANYA
IV PLA D'ACCIÓ 2010-2013
Sobre la base de l’acord administratiu de cooperació entre:
Parc Internacional i Reserva de la Biosfera de La Amistad (Costa Rica) i Parc Natural
i Reserva de la Biosfera del Montseny (Catalunya, Espanya)
AGERMANAMENT ENTRE LES RESERVES DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY
(ESPANYA) I LA AMISTAD (COSTA RICA)
2009-2012
OBJECTIU 1
Desenvolupament i funcionament ordinari del conveni
Acció 1. Es preveu la signatura d'un nou acord administratiu entre el Parc Natural i
Reserva de la Biosfera del Montseny i el Parc Internacional i Reserva de la Biosfera La
Amistad, Sector Costa Rica. Aquest acord ampliarà el que es va subscriure entre la
Diputació de Barcelona i el Ministeri de l'Ambient i Energia, el 30 d'abril de 1997. El IV Pla
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d'Acció desenvoluparà l’esmentat acord, que es signarà a San José de Costa Rica durant
l'any 2010, per un període de quatre anys (2010-2013).
Acció 2. Quan finalitzi aquest Pla, es preveu redactar la memòria del IV Pla d'Acció i
aprovar un V Pla d'Acció, que es signarà a la ciutat de Barcelona.
Acció 3. S'entén que la participació de representants del Parc Internacional La Amistad és
igualitària i compartida entre el sector Pacífic i el sector Carib de la Reserva de la Biosfera
de La Amistad.
Acció 4. Amb caràcter general i llevat de les excepcions que es considerin oportunes, per
desenvolupar les actuacions previstes en aquest pla de treball, operarà un règim de
reciprocitat segons el qual, quan es produeixin desplaçaments i estades a causa
d'intercanvis o accions de cooperació, la institució emissora assumirà el cost dels viatges, i
la receptora, el cost de l'estada, que inclourà l’allotjament i la manutenció. En la resta de
les actuacions, com ara edicions, producció de materials gràfics o realització de seminaris,
s'estudiarà, en cada cas, la fórmula de finançament més adequada. El que s’ha dit
anteriorment s’entén que es farà optimitzant la utilització de les tecnologies de comunicació
i sens perjudici dels beneficis que pugui reportar l'obtenció d'altres fonts de finançament.
OBJECTIU 2
Cooperació en programes científics i de formació
Acció 1. Facilitar el desenvolupament de la investigació i els treballs de postgrau en
ambdues reserves de la biosfera i en les seves zones d'influència, com també oferir el
suport necessari als investigadors procedents d'ambdós països per desenvolupar les
seves investigacions.
Acció 2. Realitzar intercanvis de guardes, tècnics i professionals, amb la finalitat de
desenvolupar activitats de capacitació en camps com ara el maneig dels boscos d'altura,
els incendis forestals, les cremes controlades, l’educació ambiental, la participació
ciutadana, la participació dels municipis, els inventaris de biodiversitat, el turisme
sostenible, els models de maneig d'àrees silvestres protegides (ASP), o el models
d'integració de voluntariat en les ASP.
Acció 3. Promoure la realització, l'any 2010, d'un seminari internacional sobre l'aportació
de les àrees silvestres protegides al desenvolupament econòmic de les comunitats veïnes
de la regió i del país en general, i buscar la col·laboració i el cofinançament d'institucions
diverses en tots dos països, com també d'organismes internacionals. Aquest seminari es
podrà portar a terme en qualsevol dels dos països.
Acció 4. Col·laborar, tant com sigui possible, en l'elaboració dels plans de maneig de les
àrees silvestres protegides de la Reserva de la Biosfera La Amistat, d’aquelles àrees que
no disposin d’aquest document o que els calgui actualitzar-lo, abordant d'una manera
especial la connectivitat entre àrees protegides.
OBJECTIU 3
Educació, informació i divulgació
Acció 1. Produir material divulgatiu i de suport a diferents activitats i presentacions de
l'Agermanament, i sobre els respectius sistemes d'àrees protegides.

107

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Acció 2. Realitzar publicacions conjuntes amb informació sobre l’Agermanament i sobre les
característiques d'ambdues àrees protegides. Especialment es proposa:
- La reedició i renovació del fullet desplegable.
- L'edició del catàleg de l'exposició L'Home i els Animals.
- L'edició de material dedicat a la infància, en castellà i català, que inclogui el foment
de les llengües indígenes: bribri o cabécar.
Acció 3. Desenvolupar informació sobre l’Agermanament en les respectives pàgines web
del SINAC - Àrea de Conservació La Amistat Carib i de la Diputació de Barcelona i la
Diputació de Girona - Parc Natural del Montseny. Cada institució vetllarà perquè
s’estableixin les connexions necessàries perquè els usuaris puguin, a través de qualsevol
de les dues pàgines, accedir a la informació de les altres àrees protegides i institucions.
També es preveu incorporar totes les bases de dades, geogràfiques i biològiques, de què
disposa cada reserva de biosfera.
Acció 4. Intercanviar bibliografia, material gràfic i documentació d'interès comú.
OBJECTIU 4
Intercanvis, trobades i cooperació en la gestió
Acció 1. Mantenir i enfortir l'intercanvi de guardes i tècnics d'ambdues institucions amb
l'objectiu de desenvolupar programes de capacitació en serveis, en àmbits com ara la
prevenció d'incendis forestals, el seguiment d'indicadors ecològics, el turisme, l’educació
ambiental, els programes de foment del desenvolupament i l'elaboració de plans i
propostes per al desenvolupament institucional.
Acció 2. Promoure la realització d'intercanvis d'experiències entre representants de les
municipalitats i comunitats veïnes de les àrees protegides, sobre aspectes com ara la
participació en la gestió, l’ecoturisme, les oportunitats d'ocupació, la protecció dels
recursos naturals i les activitats econòmiques productives.
Acció 3. Desenvolupar, per part de les diputacions de Barcelona i Girona, en la mesura
que els sigui possible, accions específiques de cooperació en els àmbits següents:
- Desenvolupament de plans de prevenció d’incendis forestals per a les àrees
protegides de la Reserva de la Biosfera de La Amistad.
- Avaluació del desenvolupament ecoturístic de les comunitats veïnes de les àrees
protegides de la Reserva de la Biosfera de La Amistad.
- Recerca de solucions tecnològiques per atendre la problemàtica de les
escombraries (deixalles sòlides) dintre de les àrees silvestres protegides.
- Participació de les municipalitats en la gestió de les àrees protegides.
Acció 4. Restablir, durant la vigència del Pla, l'intercanvi i la participació dels voluntaris del
Cercle d'Amics dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona en el sistema de
voluntariat del sistema d'àrees protegides de Costa Rica.
OBJECTIU 5
Cooperació internacional i xarxa internacional de reserves de la biosfera
Acció 1. Continuar col·laborant amb la Xarxa Iberoamericana de Reserves de la Biosfera i
amb les altres xarxes de cooperació entre àrees protegides iberoamericanes i europees,
en les quals estan inscrites tant la Reserva de la Biosfera de La Amistad com la Reserva
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de la Biosfera del Montseny. Es seguirà gestionant, en aquest sentit, el suport dels
respectius comitès MAB de la UNESCO.
Acció 2. Establir i actualitzar la informació sobre les possibles fonts de finançament, a
través de la cooperació internacional, per al desenvolupament de les accions previstes en
aquest Pla d'Acció.
Acció 3. Sol·licitar a la Federació de Parcs Naturals i Nacionals d'Europa col·laboració per
implementar aquest IV Pla d'Acció.
Acció 4. Ambdues reserves es comprometen a difondre en els diferents seminaris
internacionals i nacionals en què participin, individualment o en forma conjunta,
l'Agermanament i els objectius que s’hi han assolit”.

Quart.- Comunicar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica i a la Diputació de Girona la
present Resolució pel seu coneixement i als efectes escaients.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Abans d’entrar en el capítol de precs i preguntes, ja dins de la part no-resolutiva de la
sessió, la Presidència anuncià que per part del Partit Popular s’ha presentat una Moció
relativa al rebuig de l’anunci del govern espanyol de congelació de pensions. Tot
seguit la Presidència indicà a la Secretaria General que donés lectura de l’esmentada
Moció:
Moció que presenta el Diputat President i el Portaveu del Grup Popular relativa al
rebuig de l’anunci del govern espanyol de congelació de pensions.
“Xavier Garcia Albiol i Jordi Cornet i Serra, en la seva qualitat de Diputat-President i
Diputat Portaveu del Grup del Partit Popular a la Diputació de Barcelona actuen en el
seu nom i representació, per tal que sigui inclosa a l’ordre del dia de la propera sessió
ordinària de la Corporació, d’acord amb el que disposa l’article 25 del Text Refós del
Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona presenten la següent
MOCIÓ DE REBUIG DE L’ANUNCI DEL GOVERN ESPANYOL DE CONGELACIÓ DE
LES PENSIONS
Les greus dificultats econòmiques i d’atur que viu el nostre país, així com el
desmesurat dèficit públic, obliguen a adoptar mesures extraordinàries, també exigides
per la nostra pertinença a la zona euro, que d’igual manera travessa un període
d’inestabilitat al que cal donar solucions coordinades.
En aquest context, el President del Govern va anunciar el passat 12 de maig en el
congrés dels Diputats algunes decisions que, d’adoptar-se, lesionarien injusta i
injustificadament a més de 5 milions de pensionistes, trencant, a més a més, un dels
principals assoliments de la nostra democràcia: el Pacte de Toledo.
Hem de recordar que aquest Pacte d’Estat es va assolir el 1995 entre tots els Grups
Parlamentaris i va tenir el suport dels sindicats el 1996, mitjançant l’Acord sobre
consolidació i racionalització del sistema de pensions.
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Aquests acords, fruit d’un ampli i responsable diàleg polític i social, van treure a la
nostra Seguretat Social de la incertesa econòmica i van garantir un sòlid compromís
de tots els partits i forces socials per a fer viable i sostenible la nostra Seguretat Social.
La greu situació de 50.000 milions de pessetes de dèficit, la inseguretat de poder
cobrar les pensions futures i la incertesa dels pensionistes sobre el manteniment del
seu poder adquisitiu van ser, entre d’altres, les raons perquè tots els partits assumissin
el Pacte de Toledo i les seves recomanacions.
La Llei 24/1997, de 16 de juliol, de consolidació i racionalització de la Seguretat Social,
va ser el resultat directe del Pacte de Toledo, en compliment del qual – i amb la
participació de tots els Grups Parlamentaris – es va constituir una Comissió de
seguiment de compromisos i recomanacions des de llavors i ho ha fet amb eficàcia i
amb rigor sota diferents governs.
En l’actualitat aquesta comissió està examinant un document de data 29 de gener de
2010, enviat pel govern espanyol per a examen i debat, de manera que els acords als
que pogués arribar donessin lloc a les reformes i modificacions legals pactades entre
tots els grups polítics, sense oblidar la participació dels agents socials en el procés de
diàleg social actualment obert.
L’anunci de retallades en els drets dels pensionistes, principalment el dret a la
revalorització en funció de l’IPC (article 11 de la Llei 24/1997, de 16 de juliol), trenca el
Pacte de Toledo, una de les més importants conquestes de la nostra democràcia.
Aquestes retallades priven de dreta a més de cinc milions de pensionistes i ens fan
retrocedir als temps en els quals el Govern, segons criteris d’oportunitat i de
conveniència política, donava o negava la revalorització de les pensions i, per tant,
donava o treia poder adquisitiu a les afeblides economies dels pensionistes.
Es poden produir altres efectes addicionals i indesitjables d’empobriment per als
pensionistes, en bloquejar “sine die” la base sobre la qual s’actualitzarien les pensions
després del bloqueig de la seva quantia que planteja ara el Govern.
L’experiència indica que aquest tipus de mesures, combinades amb l’elevació
d’impostos, especialment l’IVA (2 punts de pujada al juliol pròxim), generen problemes
afegits en el consum i en l’ocupació, l’evolució de la qual, si no es corregeix amb
reformes adequades, posarà en perill els ingressos per cotitzacions, que són
essencials per a mantenir el nostre sistema de Seguretat Social.
Per tot això, els diputats signants eleven al Ple per a la seva consideració la següent
MOCIÓ
1r) Instar al Govern espanyol a que elimini les mesures previstes per a la supressió de
la revalorització de les pensions contributives.
2n) Sol·licitar que es convoqui la Comissió del Pacte de Toledo de manera urgent per
a reprendre els treballs de la mateixa, a fi de que s’acordin, per part de tots els grups,
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les reformes que siguin necessàries perquè es garanteixi la viabilitat i el futur del
nostre sistema de Seguretat Social.
3r) Remetre l’acord a la Presidència del Congrés i del Senat”
Després de la lectura de la Moció, sol·licità la paraula el president del grup Popular
de la Diputació Sr. García Albiol per a defensar la presentació de la mateixa i en
aquest sentit manifestà que és una moció que presentem des del Grup del Partit
Popular amb la voluntat de que aquesta Diputació es pronunciï, de forma clara, en
contra de la decisió del Govern central i especialment del seu president, Rodríguez
Zapatero, amb la seva voluntat de retallar els drets socials de les classes i dels
segments més desafavorits de la nostra societat i, especialment, un col·lectiu que ho
està passant molt malament com és el col·lectiu dels pensionistes, amb la seva
voluntat de congelar-li la pensió i per tant de pèrdua de poder adquisitiu.
En l’any 94, tots els partits polítics amb representació parlamentària varen signar un
acord, el Pacte de Toledo, on es deia que, més enllà de les circumstàncies i de les
conjuntures concretes que poguessin produir-se en el país, cap partit no utilitzaria les
pensions ni en favor d’arguments electorals per aconseguir vots ni s’utilitzaria per
retallar perquè feia referència, com he dit, a un dels col·lectius més desafavorits.
Aquest era un pacte que es va signar en l’any 94; en l’any 97, ja amb un govern del
Partit Popular, es va formalitzar a través d’una llei. Governs del Partit Socialista, amb
Felipe González; governs del Partit Popular, amb José María Aznar, han respectat des
d’aleshores aquest pacte. Veiem, amb molta preocupació, com després de la trucada
que va produir, ara fa uns dies, el president dels Estats Units, el senyor Obama, i el
president xinès demanant al president espanyol que prengués mesures per intentar
controlar el dèficit, una de les poques idees que ha tingut aquest govern ha estat
retallar i posar la mà a les pensions. Per tant, des del Partit Popular, el que voldríem
demanar en aquest Ple és que tots els Grups, a l’igual que vàrem fer en l’any 94, ens
posem d’acord, diguem que el que ha de prevaler és el Pacte de Toledo, que és el que
vàrem signar i, per tant, mostrar el rebuig i el desacord d’aquesta Diputació amb les
mesures que, segurament doncs, està prenent si no les ha pres ja en aquests
moments el Govern espanyol. Aquest és el motiu pel qual nosaltres hem presentat la
moció i pel qual demanaríem el vot favorable.
A continuació va prendre la paraula el Vicepresident tercer i portaveu del grup
d’Esquerra Republicana Sr. Chalmeta per manifestar que diu la saviesa popular que
“cada cosa al seu lloc i un lloc per a cada cosa”. És en aquest sentit que nosaltres
entenem que aquesta Diputació, una administració de segon nivell que bàsicament es
dedica a ajudar, a facilitar, a donar suport a les administracions locals, als ajuntaments
del nostre àmbit territorial doncs probablement, i en ares d’una bona funció, una bona
gestió de la Diputació de Barcelona, probablement no és el lloc adequat per portar
determinats debats polítics que tenen altres fòrums possibles. En aquest sentit, al meu
Grup ens abstindrem, i ho sap el senyor Albiol, exactament amb la mateixa coherència
amb què en els ajuntaments o en els parlaments corresponents tenim l’actitud que ell
coneix perfectament perquè, fa dos dies, jo mateix vaig tenir la possibilitat d’explicar-li.
Tot seguit sol·licità l’ús de la paraula el portaveu del grup d’Iniciativa per CatalunyaVerds Sr. Funes, el qual començà dient que en la mateixa línia del senyor Chalmeta,
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nosaltres entenem i ja ho hem plantejat més d’una vegada, que aquest tipus de debats
que fem avui, no per temptacions d’uns i altres sinó per dinàmica pròpia de la
institució, aquest tipus de debats fins ara no l’estàvem fent i quedava una mica
emmarcat en acords de la Junta de Portaveus o directament els diferents Grups ens
absteníem de portar aquest tipus de debats al Plenari. Entenem que no forma part de
la tradició d’aquest mandat i que ens sembla que és, amb tot el respecte, un pèl
oportunista plantejar aquesta moció en el Ple de la Diputació. Ja li hem dit, i també ho
sap, que els nostres grups municipals i segurament els nostres grups parlamentaris,
per a aquest tipus de proposta que fa el Partit Popular en els seus espais, hi donaran
suport perquè nosaltres hi estem d’acord. Per altra banda, el que també entenem és
que, posat sobre la taula debatre sobre el decret (que per cert s’acaba d’aprovar al
Congrés dels Diputats) a una institució com la nostra, el nostre Grup creu que el que li
correspondria és parlar de com afecta això als governs locals i, en definitiva, com
afecta això als interessos dels diferents ajuntaments de la nostra província, de la
nostra demarcació, perquè entenem que el decret està ple d’elements que complicaran
la vida, tant a les persones i a les famílies de les nostres ciutats com als propis
ajuntaments, perquè nosaltres entenem que és un decret injust que va a tocar a la
gent més feble de la nostra societat, que va a tocar a aquells que no han generat la
crisi i que per als ajuntaments suposa, jo crec i entenem tot el Grup, un cop molt dur al
que hauríem d’entendre com l’autonomia local. Nosaltres creiem que, després de
l’aprovació d’aquest decret, el concepte de l’autonomia local queda bastant malparat i
només posem tres elements importants i tres coses que, com a ajuntaments, ens
haurien de preocupar i creiem que ha d’estar, en tot cas, al debat d’avui.
Aturar les inversions, impedir l’endeutament de les nostres corporacions o, lògicament,
obligar les administracions locals a retallar els sous als seus treballadors i
treballadores ens sembla que són elements molt més importants, de molt més calat en
aquests moments des del punt de vista del debat municipal que el que planteja el Partit
Popular. Nosaltres entenem que era d’això, en tot cas, el que hauria d’haver plantejat
el Partit Popular. Suggerim que retirin la moció que ens han presentat avui perquè
entenem que no és el tema de debat d’aquesta corporació i, si no la volen retirar, el
nostre Grup farà també una posició d’abstenció.
En el seu torn de paraules, el President del Grup de Convergència i Unió Sr. García
Cañizares anuncià el vot favorable del Grup de Convergència i Unió perquè entenem
que la qüestió que es porta al Plenari, sigui o no habitual que al Plenari de la
corporació es portin mocions d’aquest contingut, entenem que en aquest cas la qüestió
és molt sensible, que estem parlant de pensions. Entenem que les reformes que
s’hagin de fer en altres àmbits per tal d’estalviar i per reduir el dèficit són importants,
però en la qüestió de pensions, havent-hi i coneixent que els partits es van posar
d’acord amb el Pacte de Toledo, caldria necessàriament que es tractessin de diferent
manera. Per tant, entendríem i estaríem d’acord amb la proposta de moció i votaríem a
favor.
Per finalitzar amb el torn d’intervencions dels portaveus dels diferents grups polítics
que integren la Corporació, va fer us de la paraula el portaveu del grup Socialista Sr.
Labòria, el qual començà dient que no puc evitar assenyalar l’absurd (jo no recordo
que hagi passat cap altra vegada en aquest Plenari en la meva llarga història
d’experiència) que, mentre estem discutint un tema, l’estan resolent en el Congrés dels
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Diputats el mateix tema; allà on l’han de resoldre o no resoldre, allà on poden prendre
les decisions els diferents grups polítics (molts d’ells aquí representats i altres que no
estan representats aquí). Sabem les intencions de vot, però no sé si s’ha materialitzat
en el Congrés. Per tant, anem a discutir un tema que, per primera vegada, insisteixo,
no només penso que no toca a aquest Plenari sinó que coincideix, fins i tot, una mica
de forma irònica amb el que està passant en el Congrés. Però, per altra banda, penso
que hem de ser clars; és a dir, ja que el tema està sobre la taula nosaltres, els
socialistes, no votarem aquesta moció. No la votarem per una raó de responsabilitat,
de responsabilitat entesa (no entraré en el debat de si les mesures són les més
adequades, etcètera). Tots, tots aquí, tots els nostres partits, s’entén, els diputats i
diputades no sé què han expressat personalment, però tots hem expressat la
necessitat de resituar el dèficit del país, d’Espanya, en unes dimensions diferents de
les que es troba ara. Tots fem, els qui no governen més fàcilment, el joc de voler
protegir els més dèbils, però per altra banda demanem i exigim que es redueixi aquest
dèficit. Per tant, hi ha un tema d’interès general que s’ha traduït en una sèrie de
decisions que en aquests moments ha plasmat el Govern del PSOE a Madrid, amb un
decret que s’està debatent en el Congrés en aquests moments o s’ha acabat de
debatre. Ja he dit abans que no tinc la consciència exacta de si ja s’ha tancat o no el
tema. Per tant, nosaltres no ens podem sostreure d’aquella posició, que és la posició
lògica que està defensant el Govern, que entenem nosaltres que ens representa i que
és el nostre Govern a Madrid. Per tant, hi ha una responsabilitat que no podem defugir
i que defugiríem si ara anéssim per frivolitats d’abstenció o per frivolitats de vots en
contra. Això no vol dir que ens satisfaci haver de votar en aquest sentit perquè sabem
que és una mesura dolorosa i, concretament, hi ha moltes mesures doloroses en
aquest decret (el diputat d’Iniciativa ens recordava alguna que ens afecta als
ajuntaments), però segurament de les més simbòlicament doloroses és allò que parla
de les pensions de la gent gran, d’un sector que penso que, clarament, l’hem identificat
molts i aquí, després, intentaré demostrar-ho molt breument, els socialistes de forma
especial, com un sector preferent de cuidar.
Per tant, penso que hi ha un factor de responsabilitat que ens obliga a votar que no,
però també de coherència. Avui per avui, entenem que aquestes mesures, o similars,
són mesures que el que pretenen, per part del Govern, no és només reduir el dèficit
per reduir el dèficit (estem veient, no cal que digui el que llegim als diaris, estem veient
com a Europa mesures similars, amb un accent o amb un altre, estan caient amb tots
els diferents governs siguin del color i del signe polític que siguin) sinó que, a més a
més, hi ha una voluntat clara de mantenir uns avenços socials i precisament en aquest
moment, en què sabem que un dels problemes que hi ha greu és el manteniment dels
recursos per atendre aquells que sí que estan quedant fora del sistema, que són els
aturats, i per tant, aquí, se’ns en van xifres multimilionàries de diners en aquest país
per no deixar fora del sistema aquests que són veritablement més dèbils de la situació
que estem vivint.
El que també penso és que sentir a dir el portaveu del Partit Popular que el govern de
Zapatero retalla les drets socials fa mal. El rellotge de les coses no es posa a zero a
partir d’un decret, el rellotge té una història, el rellotge ve funcionant de fa molts anys i
marca una hora ara i potser sí que s’ha de parar, en un moment donat el rellotge o
corregir l’agulla perquè avançava potser massa de pressa però precisament acusar el
govern Zapatero d’haver frenat les polítiques socials, els drets socials em semblaria
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una absoluta injustícia. Alguna cosa, fins i tot, alguns dirigents d’alguns partits que no
són precisament el socialista sí han criticat, de vegades, que en algunes mesures de
caràcter social, el govern Zapatero anava massa de pressa i avançava excessivament
ràpid; per exemple, en la Llei de dependència hi ha hagut algun dirigent del Partit
Popular que ha criticat i ha demanat que s’aturés i no vull entrar en el debat de com
s’aplica en algunes comunitats autònomes. Precisament, en el tema de pensions, és
claríssim: el govern Zapatero, en un període més o menys de cinc o sis anys, ha
augmentat les mínimes en un 48%, però no només això sinó que, en aquests
moments, parlàvem dels aturats. Té un 80% de cobertura els aturats en aquest país.
No només això sinó que, a més a més, fins i tot qui havia tocat el salari
interprofessional?, qui va tirar endavant el Pacte de Toledo? Clar, és molt fàcil parlar
ara del Pacte de Toledo dient: “Ves, vostès ara estan trencant un acord”. Un acord que
va començar el 94, que ha seguit un context polític molt concret, de política econòmica
molt concret i que, en aquests moments, l’any 2010, estem en una situació econòmica
que no té res a veure amb la que hem viscut des del 94 fins al 2008. Per tant hi ha
raons que són més enllà d’un acord que un moment donat va tenir un sentit, però qui
el va impulsar, no oblidem, va ser un govern socialista, i així podria anar seguint. A mi
em semblaria que cometria una injustícia si no defensés aquella política social que ha
fet aquest govern socialista al llarg dels anys que porto governant el període posterior
del Partit Popular. Per això dic que jo penso que el Partit Popular hauria de ser prudent
en les expressions i no és el que està precisament, possiblement més legitimat per
poder dir-nos, encara, que en un moment donat haguem de prendre mesures, com he
dit, doloroses. Som els primers a qui ens fan mal, però fins i tot jo demanaria, algú ha
demanat la retirada del decret; jo no la demano, penso que el vot expressarà cadascú
el que expressem vostès, senyor García Albiol, s’estan convertint en el partit del no. O
sigui, tota mesura, sigui d’ augment d’impostos, sigui de retallada, sigui de contenció
de la despesa, sigui de mirar d’estalviar en alguns àmbits de la despesa pública sigui
en el sector que sigui vostès estan sortint amb el no, no, no. Fins i tot les seves
propostes que no coneixem i el poc que coneixem en lloc de restar dèficit, sumen. No
vull entrar en el debat detallat (si vostè volgués, li donaria algunes xifres). Per tant,
penso, com se’ls hi ha dit, però és que em sembla que és obligat dir-ho, que quan
vostès aquests temes els estan portant a l’àmbit local, d’una Diputació, dels diferents
ajuntaments, l’únic que pretenen és marcar un desgast del Govern perquè només
tenen un objectiu, que és aconseguir que les eleccions es precipitin, cosa que no crec
que sigui el que necessita aquest país, ni Catalunya ni el conjunt d’Espanya.
Per al·lusions, el Sr. García Albiol volgué fer us de la paraula i manifestar que
després de la intervenció especialment del representant del Partit Socialista, em
permetrà que jo intenti donar el meu punt de vista perquè, senyor Labòria i senyors del
Partit Socialista, jo els he dit i els hi torno a repetir: el govern socialista d’Espanya és
l’únic govern que s’ha atrevit a retallar drets socials dels més desafavorits. Ho he dit i
ara ho he dit de forma més clara; segurament ho puc dir més alt, però més clar
segurament no ho puc dir. Són vostès els únics que s’han a atrevit a retallar els drets
socials als més desafavorits en la història de la democràcia d’aquest país perquè si no
és retallar drets socials reduir el sou als funcionaris, expliquin què és; si no és retallar
drets socials treure els ajuts a les famílies, diguin què és; si no és reduir drets socials
reconvertir la Llei de dependència i fer-la més restrictiva, diguin què és; si no és reduir
drets socials enviar a gairebé cinc milions de persones d’aquest país a l’atur, diguin
què és, i sis-cents mil a Catalunya, diguin què és.

114

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Aquesta és la pitjor política de drets socials que hi ha; condemnant els jubilats i els
pensionistes, dintre de poques setmanes veuran com l’IVA els puja un 2% i les
pensions es congelen, això no és reduir drets socials? Expliquin, senyors socialistes,
què és reduir els drets socials. Vostès diuen: “és que nosaltres hem pujat a les
pensions mínimes, les hem pujat”. Escoltin, una pensió mínima, n’hi han de 400 euros i
de 500 euros, clar que sí, però també és una pensió mínima de 700 i 800 euros, i
vostès, amb la mesura que ha aprovat el Govern d’Espanya, a aquestes persones que
malviuen amb 700 o 800 euros els congelaran la pensió i això és inadmissible, i
escoltin: el Pacte de Toledo va ser un acord de tots els partits polítics, que es va
aprovar, que es va decidir l’any 94, però que es va desenvolupar a través d’una llei en
l’any 97 amb un govern del Partit Popular i, per tant, deixem les coses com
corresponen.
Diu el representant del Partit Socialista: “és que el Partit Popular és el partit del NO” i
jo li haig de dir que clar que sí perquè diem NO a baixar els sous als funcionaris, diem
NO a retallar les pensions, diem NO a la pèrdua d’ajuts familiars. Clar que sí. Hem de
dir que NO perquè estan portant el país a la deriva i estan perjudicant especialment les
classes més dèbils i els que menys tenen. Per què no apugen els impostos a aquests
que tenen aquestes societats que paguen l’1%? Per què han d’anar a tocar els
pensionistes? Per què han d’anar a tocar els funcionaris? Vagin a la SIGAV, vagin a
les grans fortunes. Per què no s’atreveixen a anar a aquests? Per què no s’atreveixen
vostès a anar a aquests? Van i ataquen els pensionistes, els que menys tenen, els
més dèbils, els que menys poden plantar-los cara. I vostès es diuen un govern del
Partit Socialista? I vostès es diuen d’esquerres? Quina classe de demagògia. De què
volen donar lliçons? Vostès s’han atrevit a fer allò que cap govern, ni de la UCD ni del
Partit Socialista ni del Partit Popular, no s’ha atrevit a fer. Tocant els més dèbils i clar,
després, perdonin, jo sento la resta dels representants de les formacions polítiques
(agraeixo el suport, agraïm el suport de CiU a la moció que hem presentat) però, clar,
quan jo escolto el vicepresident d’ERC, que fa dos dies em va votar a favor la ma-teixa
moció a l’Ajuntament de Badalona, que sí a l’Ajuntament de Badalona va tirar
endavant la moció i ara diu, no hi he entès massa coses, però clar, vostè ens ha parlat
de la saviesa popular. Doncs miri, jo no sé el que diu la saviesa popular, senyors
d’ERC; el que sí que sé és el que diu el sentit comú i el sentit comú el que no es pot
fer és fa dos dies votar una cosa i ara dir que no toca votar-la aquí. Perquè, clar, ERC i
ICV diuen: “no, és que aquí no és el fòrum adequat, no és el marc adequat”. No.
Doncs aquí, a què estem? A la nostra? A què estem, aleshores? A la nostra? Doncs
ens haurem de pronunciar sobre un tema que afecta a milers i milers de persones que
viuen a la nostra província i als nostres municipis. Em sembla a mi que per a això
estem, per preocupar-nos dels problemes de la gent, més enllà que tinguem
competències o no, perquè clar, els que ja portem uns anys aquí recordem que, quan
governava el Partit Popular, de mocions que no eren competència directament, ja no
tan sols als ajuntaments ni a la Diputació sinó als propis ciutadans de la província de
Barcelona, se n’aprovaven bastantes, en contra del govern del Partit Popular i ara,
perquè presentem una moció des del Partit Popular demanant que es doni suport als
que ho estan passant pitjor, que es doni suport especialment en contra de les
retallades als pensionistes, vostès, ICV, ERC, ho justifiquen aquí per no donar suport?
Doncs bé, allà vostès amb la seva pròpia coherència. ICV també, i perdonin que
singularitzi, també va votar a favor a Badalona i ara aquí ens diu que no hem de parlar
de les pensions, que hem de parlar de la crisi als ajuntaments. Doncs molt bé, doncs el
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decret contempla mesures que agreujaran la crisi econòmica dels ajuntaments és cert,
però a mi em sembla que aquí estem, també, per parlar de les persones, no? Per tant,
que em digui que hem de parlar dels ajuntaments i que aquí no toca parlar de les
pensions doncs a mi em sembla molt greu. Escoltin, senyors del Partit Socialista, diu el
senyor Labòria, ha començat dient: “aquí és una ironia el que ha passat perquè aquí
estem discutint un tema que s’està resolent a Madrid”. Si aquí el tema de les pensions
no el resolem; si aquí el que els estem dient, senyors del Partit Socialista, és que la
Diputació es pronunciï en contra d’aquesta mesura; si sé que aquest tema no el
podem resoldre, però sí que ens podem pronunciar en contra, més enllà que s’hagi
aprovat o deixat d’aprovar fa una hora o fa deu minuts perquè el simbolisme, en
aquest cas, és importantíssim i miri, i ja finalitzo i em dirigeixo a vostè especialment,
senyor President. Anem a veure, des del Partit Popular ens produeix pena veure com
una institució com la Diputació, i especialment vostè com a president de la Diputació
de Barcelona, prefereix, per una qüestió de disciplina política, posar-se al costat del
Govern i posar-se al costat de Rodríguez Zapatero abans de posar-se al costat dels
veïns i especialment dels pensionistes de la província de Barcelona. Ho lamentem, ho
lamentem profundament.
Per finalitzar amb el debat va fer us de la paraula novament el Sr. Labòria per
contestar al Sr. García Albiol dient-li que a mi em fa pena veure el transvestisme
polític. La gent es pot transvestir en molts llocs, però en política de vegades passa
massa freqüentment. Quan jo he intentat apel·lar a la història, hi he fet una pinzellada
de dades de quines han estat les polítiques socials d’un govern, el que em sembla que
no podem tolerar des d’aquesta banda del Plenari de la Diputació és que algú vulgui
sostreure la història de quins són els partits que defensen els interessos dels més
desafavorits i quins no han defensat aquests interessos tradicionalment i miri, ens
donaria per un debat molt llarg, un debat fins i tot fora d’un hemicicle perquè hi hauria
molt a parlar de quines polítiques econòmiques i qui ha defensat aquestes polítiques
econòmiques són les que han portat la gent que no en té cap culpa, ho he dit i s’ha
repetit en molts altres fòrums, ha portat la gent que no en té cap culpa a haver de patir
la crisi econòmica. I és evident que aquestes polítiques econòmiques, tots segurament
hem comès errors, però alguns els hem comès molt grossos i els hem comès
reiteradament al llarg de la història tant si hem governat com si no hem governat, com
si hem governat aquest país com si no hem governat altres que no són el nostre però
que ens influencien en la nostra política econòmica. Per tant, aquest seria un debat,
que potser lamentaré haver posat ara sobre la taula perquè donaria molt de llarg. Per
tant, lliçons no de cap manera, ni al president ni al Grup Socialista. Nosaltres no ens
devem a una disciplina cega de grup. Nosaltres entenem un context polític, econòmic i
social que es dóna en el país, que es dóna a Espanya i entenem que, en aquest
context, al Govern li està tocant prendre mesures realment dures. Si abans deia que
vostè parava el rellotge i deia: ”a partir d’aquest decret, el govern Zapatero; a partir de
la mesura de l’IVA, el govern Zapatero està enfonsant no sé què.”, ara resulta que
l’avançat és vostè. Vostè ens està dient el que d’aquí a una setmana es veurà. Quan
surtin les mesures econòmiques que gravin algunes de les fortunes importants
d’aquest país, em temo que vostès continuaran dient que no. Trobaran una excusa o
altra, a veure si m’equivoco, trobaran una excusa o altra, o legal o formal o d’interès
general per dir que no, perquè a vostès el que no els interessa realment és que el
govern que en aquests moments governa prengui decisions sinó que el que volen és
substituir aquest govern. No volen res més. Podríem dir que políticament és legítim.
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Tot partit vol substituir el partit que governa allà on sigui. El que ens preguntem és, si
en aquests moments, toca això a Espanya, toca això a Catalunya i toca això, en el
conjunt de les administracions. Per tant, jo li he intentat explicar. Vostè ha fet aquí
unes apel·lacions les sensibilitats personals i ja li dic: “No ens agrada que retallin les
pensions, no ens agrada que retallin els sous als funcionaris i tant de bo, a través de la
SICAV, poguéssim aconseguir tots els diners i que no s’haguessin de retallar aquestes
coses.”, però no siguem demagògics. Una cosa és que es puguin recollir més diners
d’altres sectors, l’altra cosa és que fem un discurs simplista que sabem que ni és
veritat ni tindrà realment repercussió en el conjunt de l’economia del nostre país i en el
conjunt d’això que diem l’economia del mercat, que no és precisament aquella
economia que ens havíem imaginat alguns des d’una posició socialdemòcrata.
I el Ple acordà no aprovar la Moció, amb el vot contrari dels diputats assistents del
grup dels Socialistes de Catalunya, l’abstenció dels grups polítics d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics de Convergència i Unió i del Partit Popular, sent
el resultat definitiu de 24 vots contraris, 5 abstencions i 20 vots a favor.
A continuació el Sr. President va donar l’ús de la paraula al Vicepresident quart Sr.
Carles Martí, el qual manifestà el següent:
“Com saben perfectament, la meva renúncia en el Ple de demà a la meva condició de
regidor de l’Ajuntament de Barcelona fa que automàticament cessi en la condició de
diputat d’aquesta corporació i que, per tant, aquesta sigui la meva última sessió en
aquest Plenari de la Diputació de Barcelona. Per això li he demanat al president que
pogués fer aquest ús extraordinari de la paraula simplement, doncs, per acomiadar-me
agraint la col·laboració dels molts treballadors i les moltes persones que tiren endavant
el dia a dia d’aquesta Diputació i en particular la resta de membres de la corporació i
molt especialment, evidentment, als companys de govern i del Grup Socialista, i també
acomiadar-me remarcant, una vegada més, l’orgull que representa per a mi haver
format part dels òrgans de govern d’aquesta institució que jo crec que ja té una
dilatada trajectòria en l’impuls de serveis i programes que donen ple sentit al
municipalisme en el nostre país i que ho fan d’una manera molt especial i molt diferent,
que en aquests temps que ara estàvem descrivint no es veu massa reflectida perquè
ens apliquen el mateix criteri que a altres municipis i altres llocs on el municipalisme ha
tingut un ús i una manera de fer completament diferent, però que estic segur que, al
llarg de la història i la trajectòria, acabarà surant i acabarà demostrant que el que fem,
des dels ajuntaments, al nostre país, des d’aquesta Diputació, és el que realment
convé al municipalisme i als ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis. Gràcies a
tots i fins a sempre.”
Tot seguit la Presidència s’adreçà als reunits per a manifestar, en nom de tots els
diputats i diputades puc expressar, com a president de la Diputació, el nostre
reconeixement al vicepresident Carles Martí, a la seva feina que ha fet en tant que
membre del govern de la Diputació i representant d’aquesta institució amb aquest
doble paper: representant a la Diputació en nom de la capital de Catalunya, una gran
ciutat i, al mateix temps, assumir la corresponsabilitat, de gestionar des de la Diputació
aquest equilibri entre el territori: entre els grans, els petits i els mitjans, em refereixo als
municipis, que sabeu que és la nostra tasca fonamental. Per tant, Carles, moltíssimes
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gràcies pel teu suport, el teu treball, la teva entrega i, sobretot, allò que diem tots: i
endavant.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 12 hores i 45 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 539440 al 539498.
Barcelona, 2 de juliol de 2010

LA SECRETÀRIA GENERAL
Petra Mahillo García
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