
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 1

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2010 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 1 de juliol de 2010, a les 12 hores i 10 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 vice-
president tercer Mateu Chalmeta Torredemer, de la vice-presidenta quarta, 
Immaculada Moraleda Pérez, 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, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. 
Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim 
Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, Arnau Funes Romero, Xavier García Albiol, 
Joan Carles García Cañizares, Carme García Suárez, Carme García Lores, Montserrat 
Gatell Pérez, Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, Anna 
Hernandez Bonancia, Jordi Labòria Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Jordi Moltó 
Biarnés, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras Manzano, 
Joan Puigdollers Fargas, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero 
Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz Sanz, Joan Sau 
Pagés, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné Ventura. 
 
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació. 
 
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la 
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.  
 
Va excusar la seva assistència el diputat Josep Monràs Galindo. 
 
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 27 de 
maig de 2010. 
 
2.- Dictamen que proposa prendre en consideració la pèrdua de la condició de Diputat 
d’aquesta Corporació de l’Im. Sr. Carles Martí Jufresa com a conseqüència de la seva 
renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Barcelona, i sol.licitar a la Junta 
Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial acreditativa de la condició de 
Diputat Provincial del segon suplent de la llista electoral del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) pel Partit Judicial de Barcelona, que figura a 
l’Acta de la Junta Electoral de Zona de Barcelona,  Sr. Antonio Carmona López. 
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3.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’adscripció de la Diputada del 
Grup Popular, Ima. Sra. M. Angels Esteller Ruedas, a la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea d’Espais Naturals, en substitució de l’Im. Sr. Juan Carlos del Rio 
Pin. 
 
4.- Dictamen que proposa la creació del Registre d’Interessos de la Diputació de 
Barcelona, amb dues Seccions, Activitats i Patrimoni, i el Registre Especial de Béns 
Patrimonials, i aprovació dels models per formular les declaracions, així com el seu 
sistema de gestió. 
 
5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del 
Consorci Centre per a la Investigació i Avaluació de Polítiques Públiques, que després 
de la modificació passarà a denominar-se Consorci Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques. 
 
Donar compte de: 
 
6.- Decret de la Presidència de data 28 de maig de 2010, que resol nomenar 
Vicepresidenta 4a. d’aquesta Corporació, la Ima. Sra. Immaculada Moraleda Pérez, en 
substitució de l’Im. Sr. Carles Martí Jufresa. 
 
7.- Decret de la Presidència de data 28 de maig de 2010, que resol la nova composició 
de la Junta de Govern com a conseqüència de la pèrdua de la condició de Diputat de 
l’Im. Sr. Carles Martí Jufresa i de la ratificació de les competències delegades per part 
de la Presidència. 
 
8.- Decret de la Presidència de data 28 de maig de 2010, que resol la nova composició 
de la Comissió Executiva com a conseqüència del nomenament de la Ima. Sra. 
Immaculada Moraleda Pérez com a Vicepresidenta 4a. de la Diputació. 
 
9.- Decret sobre delegacions de Presidència i aprovació del text de la Refosa 1/2010, 
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona diferents del Ple 
 
Ratificació de: 
 
10.- Decret de la Presidència de data 11 de juny de 2010, que resol aprovar l’Informe 
sobre l’expedient de correcció de les disfuncionalitats territorials del nucli de la Beguda 
Alta, incoat per la Comissió de Delimitació Territorial de la Generalitat de Catalunya. 
 
11.- Dictamen que proposa aprovar la creació del lloc de treball base de “Referent de 
Seguretat” amb efectes 1 de juliol de 2010, deixant sense efecte els llocs de treball de 
Referent d’Operatives i Incidències, Referent de Seguretat de Recintes i Agent 
d’Inspecció, adscrits a l’Oficina de Seguretat de la Subdirecció de Logística. 
 
12.- Dictamen que proposa: 

- d’una banda, ratificar íntegrament l’acord adoptat per la Junta de Govern 
d’aquesta Corporació, de data 10 de juny de 2010, referent a l’aplicació de les 
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retribucions i l’aprovació de les noves taules retributives del personal 
funcionari i laboral de la Diputació de Barcelona i 

- d’altra banda reconèixer un complement personal als empleats públics 
pertanyents a les Agrupacions Professionals (antic grup E) amb efectes del 
dia 1 de juny de 2010.  

 
13.- Dictamen que proposa l’adopció de les mesures sobre aplicació de la reducció de 
les retribucions amb efectes d’1 de juny fins al 31 de desembre de 2010, al personal 
directiu i assimilat de les entitats del sector públic participades de forma majoritària per 
la Diputació de Barcelona. 
 
14.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 1 de juny de 2010, pel qual 
s’ajusten les retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres electes i 
personal eventual de la Diputació de Barcelona a partir de l’1 de juny de 2010. 
 
15.- Donar compte al Ple de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
núm. 6/2010 corresponent a l’exercici 2006, i de l’informe de la Intervenció General 
sobre mesures adoptades en relació a les observacions i recomanacions formulades 
en el referit informe. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar un reconeixement de crèdit pels serveis prestats 
per la Fundació Avedis Donabedian als Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López, i 
la conversió de les actuacions. 
 
17.- Donar compte del decret de Presidència que resol modificar el règim de 
signatures requerides per disposar de fons. 
 
18.- 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.  
 
19.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Barberà 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.  
 
20.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Castellcir, 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 de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cercs, 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 i la clarificació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Collsuspina, 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.  
 
23.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals.  
 
24.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Folgueroles, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Font-rubí, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  
 
26.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Igualada, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió 
i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.  
 
27.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals.  
 
28.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i la clarificació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Malla, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Montseny, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Mura, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret 
públic municipals.  
 

31.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Orís, 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 la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Pacs del Penedès, 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.  
 

33.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’ampliació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  
 

34.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pallejà, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  
 

35.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Perafita, 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.  
 
36.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Pontons, 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.  
 
37.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Rubí, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  
 
39.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals.  
 
40.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  
 
41.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, 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.  
 
42.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, 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.  
 
43.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals.  
 
44.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  
 
45.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària. 
 
46.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, 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.  
 
47.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals.  
 
48.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i la clarificació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals.  
 
49.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Vic, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.  
 
50.- Ratificació del decret dictat per la Presidència de la Corporació, en data 2 de juny 
de 2010, mitjançant el qual s’aprova el Pla de Seguretat i Salut de les obres de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de 
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”. 
 
51.- Dictamen que proposa aprovar l’actualització del Programa de funcionament i 
activitats de la “Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania”. 
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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.- 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. 
 

2.- Precs 
 

3.- Preguntes 
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 
de maig de 2010 
 
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària 
del dia 27 de maig de 2010, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen de data 1 de juny de 2010 que proposa prendre en consideració la 
pèrdua de la condició de Diputat d’aquesta Corporació de l’Im. Sr. Carles Martí 
Jufresa com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de Regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona, i sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi 
a expedir la credencial acreditativa de la condició de Diputat Provincial del 
segon suplent de la llista electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal (PSC-PM) pel Partit Judicial de Barcelona, que figura a l’Acta 
de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, Sr. Antonio Carmona López. 
 
“Atès que per part de la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha emès 
un certificat, de data 28 de maig de 2010, en el que expressament s’assenyala que el 
Ple d’aquest ajuntament, en sessió ordinària, del dia 28 d’abril de 2010, va acordar 
prendre en consideració la renúncia del Sr. Carles Martí Jufresa d’aquest, amb efectes 
de 28 de maig de 2010. 
 
Atès que la pèrdua de la condició de Regidor comporta legalment la pèrdua de la 
condició de Diputat, ja que tant pel nomenament com per al manteniment del càrrec de 
Diputat es requereix com a condició indispensable el ser Regidor d’algun dels 
municipis que constitueixi legalment el Partit Judicial corresponent.  
 
VIST que l’article 208.1 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral 
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició d’un 
regidor o regidora, al lloc de Diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc 
un dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert 
entre ells. 
 
ATÈS que el paràgraf segon de l’article 208 de la Llei Orgànica del règim electoral 
general regula que, en el cas de no poder cobrir alguna de les vacants, per haver 
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passat a ocupar les vacants anteriors els tres suplents elegits en el Partit Judicial, es 
procedirà a una nova elecció de diputat/da corresponent al Partit Judicial, d’acord amb 
el procediment regulat en l’article 206 de la mateixa llei.  
 
Atès que en el mateix sentit, la JEC va dictar una Instrucció, en data 10 de juliol de 
2003, que va assenyalar que en el cas que la vacant es produís en el càrrec d’un 
diputat/da, la corresponent Corporació ho posarà en coneixement de la Junta electoral 
competent. 
 
ATÈS que les Juntes Electorals de Zona es dissolen als 100 dies de les últimes 
eleccions i que les eleccions europees es van celebrar el 7 de juny de 2009, les Juntes 
Electorals de Zona es van dissoldre el 15 de setembre de 2009; per la qual cosa, la 
Junta electoral competent per al nomenament del nou Diputat i el lliurament de la 
corresponent credencial, és la JEC, a l’empara del que s’assenyala en l’article 19. 1) l) 
de la LOREG. 
 
ATÈS els acords de la Junta Electoral Central de data 18 d’octubre de 1991 i 15 de 
juliol de 1994, en virtut dels quals lliurada la corresponent la credencial, el Diputat 
electe té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec, al primer Ple que se 
celebri. 
 
VIST que l’article 7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
expressament estableix que el Diputat que resulti proclamat haurà de presentar la 
credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 53/2003 de 16 de desembre, proposo al Ple 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la pèrdua de la condició de Diputat 
d’aquesta Corporació de l’Ilm. Sr. CARLES MARTÍ JUFRESA com a conseqüència de 
la seva renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Barcelona, amb efectes de 
28 de maig de 2010. 
 
Segon.- SOL.LICITAR a la Junta Electoral Central que, de conformitat amb la seva 
instrucció de 10 de juliol de 2003, procedeixi a expedir la credencial acreditativa de la 
condició de Diputat Provincial del segon suplent de la llista electoral del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM) pel Partit Judicial de Barcelona, 
que figura a l’Acta de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, SR. ANTONIO 
CARMONA LÓPEZ amb la finalitat de cobrir la vacant de Diputat d’aquesta Corporació 
local produïda com a conseqüència de la pèrdua de la condició de Diputat Provincial 
del Sr. Carles Martí Jufresa.  
 
Tercer.- Que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de Diputat electe 
del Sr. ANTONIO CARMONA LÓPEZ per part de la Secretaria General es NOTIFIQUI 
de forma fefaent a l’interessat la recepció de la credencial, als efectes de que pugui 
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prendre possessió del seu càrrec de Diputat d’aquesta Corporació local, a la primera 
sessió Plenària que se celebri, previ jurament o promesa del càrrec de Diputat d’acord 
amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació 
de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles incompatibilitats, i 
sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics, d’acord amb el que disposa l’art. 75.7, de la Llei reguladora de les Bases 
de règim local i art. 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local a Catalunya. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord, mitjançant certificació emesa per la Secretaria 
General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als efectes legals 
oportuns i, en especial, perquè procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa de 
Diputat Provincial de la Diputació de Barcelona del Sr. ANTONIO CARMONA LÓPEZ.” 
 
I el Ple prengué en consideració el present dictamen. 
 
3.- Dictamen de data 1 de juny de 2010 que proposa donar-se per assabentat de 
l’adscripció de la Diputada del Grup Popular, Ima. Sra. M. Angels Esteller 
Ruedas, a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Espais Naturals, en 
substitució de l’Im. Sr. Juan Carlos del Rio Pin. 
 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària del 22 d’abril de 2008, va 
acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona, a l’Excm. Sr. Antoni Fogué 
Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta 
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 7/85, de 
19 de juny, del règim electoral general; el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec, 
d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió del càrrec de 
President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, honors i 
prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2007, va acordar 
fixar la integració dels membres de ple dret de les 12 Comissions Informatives i de 
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes.  
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 8 de maig de 2008, va acordar 
modificar una de les Àrees competencials en què es divideix aquesta Corporació, i, en 
tal sentit, va acordar crear l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i al mateix temps va 
acordar la creació de la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i de 
Recursos Interns. 
 
Vistos els escrits presentats pels diferents Grups Polítics, en referència a la designació 
del/ls representant/s en la nova Comissió Informativa i de Seguiment, d’acord amb el 
que disposa l’article 12.3 del Reglament Orgànic. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de 27 de novembre de 2008, va 
acordar modificar, a petició del Grup CIU, la composició de les Comissions 
Informatives i de Seguiment d’Educació; Igualtat i Ciutadania; i Comerç, en el sentit de 
substituir al Diputat del Grup de CiU, Ilm. Sr. Jordi Subirana Ortell pel Ilm. Sr. Ferran 
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Civil Arnabat, com a membre de ple dret, en les Comissions Informatives i de 
Seguiment abans esmentades. 
 
Atès que Ple de la Diputació en sessió celebrada el 29 de gener de 2009, va acordar 
modificar la composició de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i 
Recursos Interns, en el sentit d’adscriure a aquesta, com a membre de ple dret, l’Ilm. 
Sr. Xavier García Albiol, en substitució del Diputat Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra, a petició 
del Grup del Partit Popular. 
 
Atès que el Ple en sessió celebrada el 22 d’abril de 2009, va acordar modificar la 
composició de la Comissió Especial de Comptes, en el sentit d’adscriure a aquesta, 
com a membre de ple dret, l’Ilm. Sr. Xavier García Albiol, en substitució del Diputat Ilm. 
Sr. Jordi Cornet Serra, a petició del Grup del Partit Popular, segons escrit d’aquest de 
data 7 d’abril de 2009. 
 
Vist l’escrit presentat pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, en el qual es 
proposa el nomenament del seu representant en les Comissions Informatives i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns; de Cultura; d’Educació; així com en la 
Comissió Especial de Comptes i en la de Portaveus, al Diputat Ilm. Sr. Mateu 
Chalmeta Torredemer, en substitució de l’Ilm. Sr. Jaume Vives  Sobrino. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 26 de novembre de 2009, va 
acordar donar-se per assabentat de la composició de les Comissions Informatives i de 
Seguiment, així com de la Comissió especial de Comptes i de la Junta de Portaveus. 
 
Vist l’escrit present, en data 18 de gener de 2010, del Grup dels Socialistes de 
Catalunya-Progrés Municipal, en el qual es proposa el nomenament, com a 
representant del referit Grup, en les Comissions Informatives i de Seguiment 
d’Educació i Desenvolupament Econòmic, al Diputat l’Ilm. Sr. Jordi William Carnes 
Ayats, en substitució de la Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano i de l’Ilm. Sr. Jesús 
Maria Canga Castaño, respectivament. 
  
Vist l’escrit de l’Ilm. Sr. Xavier García Albiol, en la seva condició de President del Grup 
del Partit Popular, de data 31 de maig de 2010, en el qual es proposa substituir a l’Ilm. 
Sr. Juan carles del Rio Pin per la Ilma. Sra. Ma. Àngels Esteller Ruedas, en la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Espais Naturals. 
 
Vista la necessitat de procedir a modificar la composició de la Comissió Informativa i 
de Seguiment d’Espais Naturals, en la forma proposada pel Grup del Partit Popular. 
 
Vist que els articles 32 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; 89.b) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i 12 del Reglament Orgànic d’aquesta 
Corporació estableixen la necessitat de la creació d’uns òrgans complementaris de 
caràcter col·legiat que tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes 
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple així com, la competència sobre el 
seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i dels Diputats o 
Diputades que ostenten les delegacions. 
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En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 
bases del règim local; 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
i 4 del Reglament Orgànic de la Diputació, proposo al Ple l’adopció dels següents  
 
A C O R D S: 
 
PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la petició del President del grup del 
Partit Popular en la qual es proposa la substitució de l’Ilm. Sr. Juan carles del Rio Pin 
per la Ilma. SRA. MARIA ÀNGELS ESTELLER RUEDAS, en la Comissió 
Informativa i de Seguiment d’Espais Naturals. 
 
SEGON.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions informatives i de 
seguiment d’aquesta Corporació estan integrades, com a membres de ple dret, per 
les/ls Diputades/Diputats, una vegada introduïda la modificació anteriorment 
assenyalada: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

President: Ilm. Sr. Rafael Roig Milà 
Vocals: 

Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano 
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella 
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch 
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas  
Ilm. Sr. Xavier Gacía ALbiol 
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’INFRAESTRUCTURES, 
URBANISME I HABITATGE 
 

Presidenta:  Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia 
Vocals: 

Ilm. Sr. Jordi Serra Isern  
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano  
Ilma. Sra. Carmen García Lores 
Ilm. Sr. Joan Amat Solé 
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya 
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui 
Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra 
Ilm. Sr. Màrius García Andrade 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPORTS 
 

President:      Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo 
Vocals:  

Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño 
Ilm. Sr. Rafael Roig Milà 
Ilm. Sr. Joan Sau Pagés 
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch 
Ilm. Sr. Josep Salom Ges 
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura 
Ilm. Sr. Xavier García Albiol 
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 

Presidenta:    Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández 
Vocals: 

Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano 
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas 
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 
Ilma. Sra. Carmen García Lores  
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui 
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola 
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas 
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
Presidenta:    Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
Vocals: 

Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas 
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella 
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín 
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya 
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern 
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui 
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin 
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
Ilm. Sr. Xavier Florença Cantons 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CULTURA 
 

President:      Ilm. Sr. José Manuel González Labrador 
Vocals: 

Ilma. Sra. Carmen García Lores   
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz 
Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño 
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya  
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Ilm. Sr.  Josep Salom Ges 
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura 
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas    
Ilm. Sr. Màrius García Andrade 
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’EDUCACIÓ 
 

Presidenta:    Ilma. Sra. Carme García Suárez 
Vocals: 

Ilma. Sra. Carmen García Lores 
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz 
Ilm. Sr. Jordi William Carnes Ayats 
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas 
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
Ilm. Sr. Ferran Civil Arnabat 
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura 
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin 
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPAIS NATURALS 
 

President:     Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas 
Vocals: 

Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 
Ilm. Sr. Joan Sau Pagés 
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín 
Ilm. Sr. Joan Amat Solé 
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern 
Ilm. Sr. Josep Salom Ges 
Ilma. Sra. Maria Àngels Esteller Ruedas 
Ilma. Sra. Carme García Suárez 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE MEDI AMBIENT 
 

President:     Ilm. Sr. Joan Antoni Barón Espinar 
Vocals: 

Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano 
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín 
Ilm. Sr. Jordi Serra Isern 
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern 
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola  
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas 
Ilm. Sr.  Juan Carlos del Río Pin 
Ilma. Sra. Carme García Suárez 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 
 

President:    Ilm. Sr. Teodoro Romero Hernández 
Vocals: 

Ilm. Sr. Joan Sau Pages 
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella 
Ilm. Sr. Jordi William Carnes Ayats 
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch 
Ilm. Sr. Joan Amat Solé 
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez 
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin 
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’IGUALTAT I CIUTADANIA 
 

Presidenta: Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez       
Vocals: 

Ilm. Sr. Xavier Amor Martín 
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas 
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz 
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez  
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola 
Ilm. Sr. Ferran Civil Arnabat 
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas  
Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE COMERÇ 
 

President: Xavier Florensa Cantons 
Vocals: 
 
  Ilm. Sr. Jordi Serra Isern 

Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz 
Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño 
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez 
Ilm. Sr. Ferran Civil Arnabat 
Ilm. Sr. Xavier García Albiol 
Ilma Sra. Dolores Gómez Fernández  
 

TERCER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions Informatives i de 
Seguiment abans assenyalades, tindran per objecte l’estudi, informe o consulta dels 
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a les 
matèries de la corresponent Àrea, i que en el cas de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, també informarà d’aquells assumptes 
relacionats amb l’aprovació dels pressupostos anuals, de les modificacions de crèdits 
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de competència plenària i de l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Així 
com, els dictàmens que provinguin de l’Àrea de la Presidència i que no corresponguin 
a una altra Comissió Informativa i de Seguiment. 
 
QUART.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES restarà integrada per les/Diputades/Diputats següents: 
 

President: Ilm. Sr. Rafael Roig Milà 
Vocals: 

   Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 
 Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano 

Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella   
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch 
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas 
Ilm. Sr. Xavier García ALbiol 
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 

 
CINQUÈ.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la JUNTA DE PORTAVEUS està 
integrada pels membres següents: 
 

President:  Excm. Sr. Antoni Fogué Moya 
Vocals:  Ilm. Sr. Jordi Labòria Martorell 
  Ilm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
  Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra 
  Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
  Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 
 

SISÈ.-  DONAR-SE PER ASSABENTAT que el règim de retribucions, indemnitzacions 
i assistència de tots els membres de la Corporació és l’establert mitjançant Decret de 
la Presidència d’aquesta Diputació de data 19 de juliol de 2007. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a la Coordinació General, a la 
Gerència, a tots els membres de ple dret de les Comissions Informatives i de 
Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus, a la 
Secretaria general, a la Intervenció general, a la Direcció de Serveis de Secretaria, 
Adjunt a la Secretaria General i als Secretaris delegats de les Comissions Informatives 
i de Seguiment i a la Especial de Comptes; als efectes legals oportuns. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
4.- Dictamen de data 15 de juny de 2010 que proposa la creació del Registre 
d’Interessos de la Diputació de Barcelona, amb dues Seccions, Activitats i 
Patrimoni, i el Registre Especial de Béns Patrimonials, i aprovació dels models 
per formular les declaracions, així com el seu sistema de gestió. 
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“I. Introducció. 
 
El registre d’interessos és un registre que es constitueix en cada corporació, on 
s’inscriuen les declaracions efectuades pels subjectes establerts per llei que tenen 
obligació de fer-ho, sobre les seves activitats econòmiques, possibles causes de 
incompatibilitat i béns patrimonials. 
 
II. Règim Jurídic 
 
-  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant 

LBRL), art. 75.7, 75.8 i disposició addicional 15a, segons redacció donada per la 
modificació operada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl;  

-  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC), article 163; 

-  Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), articles 30 a 32 i 
disposició transitòria primera; i 

-  Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia en els 
Ajuntaments i la seguretat dels Regidors. 

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. 

- Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat per acord plenari de 
data 30.01.2003, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 42, de data 
18.02.2003. 

 
III. Classes de registre. 
 

a) Del Registre d’Interessos en general 
 
Segons regula la LBRL, article 75.7, les persones obligades formularan declaració  
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni 
o pogués proporcionar ingressos econòmics. Formularan, així mateix, declaració dels 
seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de 
les societats participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni 
i, en el seu cas, Societats. 
 
El mateix apartat del referit article de la LBRL, disposa : 
 

“Aquestes declaracions s’inscriuran en els següents Registres d’Interessos, que 
tindran caràcter públic. 
 
a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que 
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, s’inscriurà en el Registre 
d’Activitats constituït en cada Entitat Local. 
 
b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriurà en el Registre de Béns 
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Patrimonials de cada Entitat local, en els termes que estableixi el seu respectiu 
estatut. 
 (…) 

 
Es pot entendre que encara que la llei utilitzi indistintament la locució registre i 
registres al referir-se a la declaració d’activitats i béns de forma separada, existeix un 
sol registre que té una unitat de finalitat i funcionalitat, encara que amb dos seccions: 
activitats i béns patrimonials.  
 
En conclusió, les persones obligades tenen el deure d’efectuar dos declaracions 
d’interessos separades: la primera referent a les causes de possible incompatibilitat i 
d’activitats i la segona referent als seus béns patrimonials.  
 
Aquestes declaracions podrien constar en sengles registres separats, però res obstaria 
a considerar que sigui un únic registre amb seccions diferents, tenint en compte 
algunes restriccions en el règim d’accessos i amb salvaguarda de la informació 
continguda en ells. 
 
La Diputació de Barcelona, en sessió plenària de data 28.6.2007 va aprovar la creació 
del Registre d’Activitats i el Registre de béns patrimonials, i els models de declaracions 
i el personal afectat per l’obligació de declarar. 
 
Tenint en compte les determinacions de contingut, les obligacions legals referides a la 
protecció de dades, i la necessitat de dissenyar un sistema de suport per a la gestió 
dels Registres, es proposa adoptar uns nous acords amb vista a la seva estructuració 
en els termes següents: 
 

1) Registre d’Interessos: 
 
 Secció 1ª :  Activitats 
 Secció 2ª : Béns Patrimonials 
 

2) Registre Especial de Béns Patrimonials 
 

b) Del Registre Especial de Béns Patrimonials en particular 
 
L’article 6 de la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març, de garantia de la democràcia en 
els ajuntaments i la seguretat dels regidors, va incorporar a l’art. 75.7 de la LBRL dos 
nous paràgrafs, en els quals es creava el Registre Especial d’Interessos. Aquest 
registre va ser creat amb la finalitat que aquells regidors electes que vegin amenaçada 
la seva seguretat personal i la dels seus béns o negocis, la dels seus familiars, socis, o 
persones amb qui tinguin relació professional, puguin realitzar les seves declaracions 
de forma reservada, davant el Secretari de la Diputació Provincial o l’òrgan competent 
de la Comunitat Autònoma. L’article 163.4 de la TRLMRLC remet la realització de la 
declaració d’aquest registre a allò regulat a la LBRL. Aquest Registre Especial 
d’Interessos va ser substituït pel Registre Especial de Béns Patrimonials (REBP) en 
modificar-se l’article 75.7 LBRL per la L 8/2007, de sòl. 
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Respecte al Registre Especial de Béns Patrimonials, l’article 75.7 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, diu: 

 
“(...)    Els representants  locals i membres no electes de la Junta de Govern Local 
respecte als que en virtut del seu càrrec, resulti amenaçada la seva seguretat 
personal o la dels seus béns o negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o 
persones amb qui tingueren relació econòmica o professional podran realitzar les 
declaracions de béns i drets  patrimonials davant el Secretari/a de la Corporació 
Provincial, o, en el seu cas, davant l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma 
corresponent. Dites declaracions s’inscriuran en un Registre Especial de Béns 
Patrimonials, creat a aquests efectes en aquelles institucions. 
 
En aquest supòsit, aportaran al Secretari/a de la seva respectiva Entitat mera 
certificació simple i succinta acreditativa d’haver complimentat les seves 
declaracions, i que, aquestes estiguin inscrites en el Registre Especial d’Interessos 
a que es refereix el paràgraf anterior, que serà lliurada pel funcionari encarregat 
del mateix”. 
 

Aquest és, doncs, un dret que es concedeix als representants locals i als membres no 
electes de la Junta de Govern Local i que, per tant, ha d’interpretar-se d’una manera 
amplia, perquè suposa una manifestació del dret constitucional de l’accés als càrrecs 
públics establert en l’article 23 de la Constitució Espanyola, tal i com expressament ha 
vingut assenyalant el Tribunal Constitucional.  
 
Prova que es tracta d’un dret garantit constitucionalment, és el fet que l’article 75.7 
està inclòs dins del capítol de la LRBRL que regula l’Estatut dels membres electes. 
 
IV. Persones obligades a fer la declaració 
 
Segons regula l’art. 75.7 LBRL, estan obligats a formular les declaracions: “Els 
representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local”. 
 
El TRLMRLC (art. 163.1) i el ROF (art. 30.2) per la seva part, especifiquen que estan 
obligats els membres de la Corporació. 
 
Amb la modificació produïda per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, a la LBRL, es va 
introduir una nova disposició addicional quinzena que preveu : 
 

“El règim previst a l’article 75.7 d’aquesta llei serà d’aplicació al personal 
directiu local i als funcionaris de les corporacions locals amb habilitació de 
caràcter estatal que, conforme al que preveu l’art. 5.2 de la DA segona de la llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, desenvolupi a les 
entitats locals llocs de treball que hagin estat proveïts mitjançant lliure 
designació en atenció al caràcter directiu de les seves funcions o a l’especial 
responsabilitat que assumeixin.” 

 
Per tant, amb la modificació introduïda, s’amplia el tipus de subjectes obligats a 
formular les declaracions d’activitats i de béns patrimonials, essent obligats, en 
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conseqüència, en l’àmbit de la Corporació: els membres electes, el personal directiu i 
els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal nomenats per lliure designació. 
 
A la vista de l’estructura directiva actual, i en particular l’alta direcció en els termes de 
l’acord plenari de 25.9.2008, es considera personal directiu, als efectes del Registre 
d’Interessos, els següents llocs de treball: 
 

Coordinació General 
Gerència 
Coordinadors d’Àrea 
Gerències i Direccions de serveis o d’àmbits 

 
Igualment, s’hauran de considerar dintre d’aquest concepte de personal directiu, els 
Comissionats i els Gerents i Directors dels Organismes públics dependents de la 
Diputació de Barcelona (Organismes Autònoms i Entitats Públiques Empresarials). 
 
Per tant, a més dels membres electes, estarien obligats a fer les declaracions el 
personal directiu (el que es consideri en cada moment com a tal a efectes del Registre 
d’Interessos) i els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal que ocupin llocs de 
treball que hagin estat proveïts mitjançant lliure designació, més els que s’indiquen en 
el paràgraf anterior. 
 
V. Responsabilitat, direcció, gestió i custòdia dels Registres 
 
L’article 163.3 TRLMRLC, disposa que el registre d’interessos està sota la 
responsabilitat directa del President de la Corporació o del membre en qui delegui. 
 
El ROF, a l’art. 30.1, estableix que la custodia i direcció del registre correspon al 
Secretari. 
 
La LBRL no contempla cap previsió concreta més enllà de la disposició addicional 
vuitena, introduïda per la L 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització 
del govern local, que especifica que en els municipis inclosos en l’àmbit d’aplicació del 
títol X de la LBRL, sobre el règim d’organització dels municipis de gran població, i en 
els Cabildos Insulars Canaris s’aplicaran les normes que assenyala, i entre elles, es 
troba l’apartat c) de la DA esmentada que literalment prescriu: “Las funciones que la 
legislación electoral general asigna a los secretarios de los ayuntamientos, así como la 
llevanza y custodia del registro de intereses de miembros de la Corporación, serán 
ejercidas por el secretario del Pleno”. 
 
El reglament orgànic aprovat pel Ple de la Corporació en data 30.1.2003, publicat al 
BOPB núm. 42, de data 18.2.2003, en el seu article 38.2, fa la mateixa previsió que la 
Llei catalana: “El registre d’interessos estarà sota la responsabilitat directa de la 
Presidència o del diputat/a en qui delegui”, però sense una especificació concreta 
respecte de la custòdia i direcció. 
 
S’ha d’assenyalar la interpretació que va realitzar la Resolució de 27.1.1987, de la 
Direcció General d’Administració Local, sobre la posició ordinamental del ROF i 
aplicabilitat del mateix a les entitats que, d’acord amb el disposat a la LBRL, disposin 
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de Reglament orgànic propi. Segons es preveu en el seu apartat 8è: aquells preceptes 
del títol primer del ROF (entre ells, està la regulació realitzada del registre 
d’interessos), que no són reproducció de normes legals, sinó concreció o 
desenvolupament de les mateixes, poden ser objecte d’una regulació distinta en el 
Reglament orgànic de cada Corporació. 
 
A contrario sensu amb aquesta interpretació, el reglament orgànic no especifica qui ha 
de ser l’encarregat de la direcció i custòdia dels registres, només contempla la previsió 
que aquests estaran sota la responsabilitat de la presidència, per tant es considera 
que en aquest supòsit seria aplicable el ROF que especifica que la custòdia i direcció 
del registre, és a dir, la seva gestió, en sentit ampli, correspon a la Secretaria de la 
Corporació. 
 
Seguint aquest criteri, la Secretaria General hauria de ser l’encarregada de la direcció, 
custòdia, gestió i conservació dels registres d’interessos d’aquesta Corporació. 
 
VI. Moment de formalitzar la declaració. 
 
Segons preveuen els articles 75.7 LBRL, 163.1 TRLMRLC i 30.2 ROF, les 
declaracions es duran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del 
cessament, al final del mandat i quan es modifiquin les circumstàncies de fet. 
 
Aquests registres poden convertir-se en simple declaració testimonial si no es 
concreten i regulen qüestions com els efectes de la negativa a declarar o actualitzar 
les declaracions, o garantir el compliment de la declaració final al moment del 
cessament. Ni la LBRL, el ROF, ni TRLMRLC fixen les conseqüències de 
l’incompliment d’aquest deure, per això és convenient completar la regulació de la falta 
o mancança de dades de les declaracions per les Comunitats Autònomes o a través 
del reglament orgànic o d’altre normativa de desenvolupament de cada entitat local.  
 
S’ha de precisar, altrament, que està absolutament garantida la presentació de les 
declaracions dels regidors al constituir-se la Corporació i a l’inici del mandat, ja que 
l’art. 75.7 LBRL ha de posar-se en relació amb l’art. 108.8 de la LO 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim electoral general, que estableix que per tal d’adquirir la plena condició 
dels seus càrrecs, els regidors, a banda de jurar-lo o prometre’l, deuran complimentar 
els demés requisits exigits en les lleis o reglaments; en conseqüència, tots els 
membres de les corporacions locals estan obligats a formular, abans de la presa de 
possessió, les corresponents declaracions. La Junta Electoral Central, en reiterats 
acords, ha determinat que la falta de presentació de les declaracions d’interessos 
impedeix als regidors prendre possessió del càrrec. Però, no hi ha cap precepte de la 
legislació general local o electoral que reguli els efectes de no fer-ho al finalitzar el seu 
mandat o quan variïn les circumstàncies, ni la possible utilització de mitjans per a 
obligar-los. 
 
Quant als altres grups de persones obligades a declarar, el de Directius i el de 
funcionaris amb Habilitació estatal, l’obligació de formular declaració estaria 
circumscrita al moment de prendre possessió o accedir al càrrec, en el moment en que 
aquesta situació variï o finalitzi i, en qualsevol cas, caldrà formular declaració sempre 
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que es produeixi una variació substancial respecte de la declaració presentada 
anteriorment.  
 
VII. Instrumentació i contingut del document de declaració. 
 
La legislació preveu que declaració podrà instrumentar-se en qualsevol classe de 
document que doni fe de la data i de la identitat del declarant i del seu contingut, en el 
que, en tot cas, haurà de constar segons prescriu literalment l’article 31.1 ROF: 
 
“a) Identificación de los bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio 
personal, con designación, en su caso, de su inscripción registral, y fecha de 
adquisiciones de cada uno. 
b) Relación de actividades y ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales, 
trabajos por cuenta ajena y otras fuentes de ingresos privados, con especificación de 
su ámbito y carácter y de los empleos o cargos que se ostenten en entidades privadas, 
así como el nombre o razón social de las mismas. 
c) Otros intereses o actividades privadas que, aún no siendo susceptibles de 
proporcionar ingresos, afecten o estén en relación con el ámbito de competencias de 
la Corporación.” 
 
Les declaracions podran ser efectuades en els models aprovats pels Plens respectius 
que seran signades per l’/la interessat/da i pel Secretari/ària en la seva qualitat de 
federatari públic (arts 75 7 LBRL i 31.2 ROF). La signatura del Secretari limitarà la 
seva eficàcia a la data de la declaració i a què la signatura del declarant és l’autèntica 
o ha estat posada en la seva presència. Mai la funció federatària podrà referir-se a la 
veracitat d’allò declarat. Així, doncs, s’hauran de presentar i signar amb la intervenció 
de la Secretària general de la Corporació. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, com s’ha dit, va aprovar els models que han estat 
vigents en aquest mandat, en la sessió de data 28.6.2007. Models que cal revisar i, 
per tant, aprovar uns de nous que continguin totes les exigències legals, i facin 
referència a la normativa de protecció de dades. 
 
VIII.- Sistema de gestió i custòdia dels Registres d’Interessos 
 
L’obligació de crear i portar el Registre d’Interessos i el Registre Especial de Béns 
patrimonials, s’ha de completar amb la definició d’un sistema que de forma àgil i 
segura permeti gestionar-ho amb total garantia per als interessats i per a la pròpia 
Corporació, la qual cosa suposa necessàriament disposar d’un sistema de suport que 
ajudi a l’organització i registre de les declaracions presentades. 
 
Aquest sistema se sustentarà en la creació de bases de dades, en les quals es 
recolliran totes les dades de les persones obligades a prestar declaració, amb la 
definició d’uns camps agrupats en diversos blocs d’informació, la definició i contingut 
des quals s’aprovaran per Decret de la Presidència, a l’igual que les instruccions de 
funcionament dels registres on es recolliran les obligacions i drets de tots els 
interessats, i el procediment de funcionament operatiu del nou sistema de gestió dels 
Registres d’Interessos de la Diputació de Barcelona. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 22

El sistema es completa amb la definició i aprovació dels nous models, i que 
s’acompanyen d’annex I, II, III, IV i V. 
 
La creació dels fitxers de dades personals, comportarà, a la vegada, la seva declaració 
a l’Agència de Protecció de dades. 
 
A la vista del que s’ha exposat fins ara, la responsabilitat dels Registres correspondrà 
a la Presidència i la direcció, custòdia i gestió correspondrà a la Secretaria General. 
 
Vist l’informe elaborat per la Secretaria general  en data  10 de juny de 2010. 
 
Vist l’apartat 1.1.12 de la Refosa 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 al BOPB núm. 308, de data 24.12.2008,  
i atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- CREAR el Registre d’Interessos de la Diputació de Barcelona, que substituirà 
el creat per acord plenari de data 28.6.2007, dividit en dues seccions: Secció 1ª 
d’Activitats i Secció 2ª de Béns Patrimonials. 
 
Segon.- CREAR el Registre Especial de Béns Patrimonials de la Diputació de 
Barcelona que substituirà el creat per acord plenari de data 28.6.2007. 
 
Tercer.- APROVAR els models de declaració, que substituiran els que es van aprovar 
per acord plenari de data 28.6.2007, i que s’acompanyen d’annex I, II, III, IV i V. 
 
Quart.-  APROVAR el nou sistema de gestió del Registre d’Interessos i del Regitre 
Especial de Béns Patrimonials, que es regirà per les seves Instruccions específiques 
de funcionament. 
 
Cinquè.-  DISPOSAR que la Secretaria General de la Corporació serà l’encarregada 
de la direcció, custòdia i gestió del Registre d’Interessos dels membres electes de la 
Diputació, personal directiu i funcionaris amb habilitació estatal, i del Registre Especial 
de Béns Patrimonials. 
 
Sisè.-  APROVAR la creació de les bases de dades que amb la funció de suport dels 
Registres, serveixin per a la gestió i control de les declaracions presentades pels tres 
grups de persones obligades: Electes, Directius i Funcionaris amb Habilitació estatal, i 
per a aquelles persones que, fent ús del dret que la llei els atorga, demanin presentar 
les declaracions en el Registre especial. 
 
Setè.- DETERMINAR que el sistema de gestió i els nous Registres entri en vigor, 
juntament amb els nous models aprovats, amb l’inici del proper mandat. 
 
Vuitè.- APROVAR la realització d'una actuació d'assistència i cooperació local de la 
Diputació per als municipis, consistent en posar a la seva disposició els models de 
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declaracions dels registres d'interessos aprovats i les instruccions de funcionament 
que a tal efecte s’aprovin. 
 
Novè.- FER PÚBLIC el present acord i les instruccions de funcionament dels registres 
d'interessos, junt amb la resta de documentació de suport que pugui ser d'utilitat, 
mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i la 
inserció en la pàgina web de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat). 
 
Desè.- DEIXAR sense efecte qualsevol acord que contradigui o s’oposi als anteriors. 
 
Onzè.- FACULTAR tan àmpliament com sigui necessari al President de la Diputació de 
Barcelona per a l’adopció de qualsevol resolució per al desenvolupament dels acords 
adoptats, i en particular, per a l’aprovació de les instruccions de funcionament del 
sistema de gestió del Registre d’Interessos i del Registre Especial de Béns 
Patrimonials, i de la creació dels fitxers i els continguts de les bases de dades.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
5.- Dictamen de data 15 de juny de 2010 que proposa l’aprovació inicial de la 
modificació dels Estatuts del Consorci Centre per a la Investigació i Avaluació 
de Polítiques Públiques, que després de la modificació passarà a denominar-se 
Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques. 
 
“La Diputació de Barcelona, juntament amb la Generalitat de Catalunya, a través de 
l’IDESCAT, la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Pompeu Fabra, són membres del 
Consorci del Centre per a la Investigació i l’Avaluació de Polítiques Públiques. 
 
La Diputació de Barcelona, va participar en la constitució del Consorci, com a resultat 
de l’acord pres pel Ple en la sessió de data 27.6.2006. 
 
El Consell Rector del Consorci en sessió de data 6.5.2010 va aprovar la modificació 
dels Estatuts, segons es desprèn de la certificació rebuda, que acompanya el text dels 
nous Estatuts, i un quadre indicatiu de les modificacions introduïdes, vers el text 
d’Estatuts vigents. Text dels nous Estatuts que s’incorpora en la part dispositiva del 
present acord. 
 
La modificació dels Estatuts que es vol dur a terme, significa en primer lloc un canvi de 
nom, de forma que, un cop aprovada la modificació, el Consorci passarà a denominar-
se “Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, i també es modifica la seu. 
 
Hi ha, també una modificació respecte de la representació de la Generalitat que fins 
ara estava representada a través de l’IDESCAT, Institut d’Estadística de Catalunya i a 
partir de la modificació ho farà a través del Departament d’Economia i Finances, sense 
identificar cap altre organisme. 
 
La resta de modificacions, son les que es detallen i justifiquen en el document elaborat 
pel Consorci i que s’acompanya d’annex I. 
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L’aprovació de la modificació dels estatuts necessita, per part de la Diputació de 
Barcelona, de la tramitació que fixa als articles 313 i següents, el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel D 179/1995 de 13 de juny. 
 
D’acord amb aquest procediment, caldrà fer una aprovació inicial dels estatuts, que 
haurà de ser aprovada per la majoria absoluta de membres de la corporació, i 
sotmetre’ls al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies hàbils (art. 313.2 del 
Reglament, en relació amb el 160). 
 
Per la seva banda, la Direcció del Consorci ha elaborat un informe, en forma de 
quadre comparatiu, com s’ha dit, i que s’acompanya, on es justifica i motiva la 
modificació i la redacció dels nous Estatuts. 
 
Per tot l’exposat, les modificacions proposades es consideren d’interès general, per a 
la millor organització i funcionament del Consorci, i examinades en el seu contingut, 
les mateixes s’ajusten al que preveu el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals i la resta de disposicions de l’ordenament jurídic pels quals es regeixen els 
Consorcis. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la modificació dels 
estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser 
aprovada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb 
les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 
 
Per tot l’exposat, el sotasignat proposa elevar al Ple, previ l’informe favorable de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Centre per a la 
Investigació i l’Avaluació de Polítiques Públiques, que desprès de la modificació 
passarà a denominar-se “Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, Consorci 
que està integrat per la Diputació de Barcelona juntament amb la Generalitat de 
Catalunya (Departament d’Economia i Finances), la Fundació Jaume Bofill i la 
Universitat Pompeu Fabra. 
 
El text dels nous Estatuts, amb les modificacions proposades, es transcriu a 
continuació: 
 

“Estatuts del Consorci titular de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques 
 
Capítol I. Disposicions generals 
 
Article 1. Constitució 
 
El Consorci titular de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (d’ara 
endavant, Consorci) es constitueix com una entitat de dret públic integrada per quatre 
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institucions fundadores, que són el Departament d’Economia i Finances del Govern de 
la Generalitat, la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i la Universitat 
Pompeu Fabra. 
 
Podran ser admesos altres membres, que hauran de tenir la condició d’administracions 
públiques, organismes públics o entitats privades sense ànim de lucre que persegueixin 
finalitats d’interès públic. Les propostes de nous membres seran presentades al Consell 
Rector del Consorci per alguna de les entitats que en formen part i requeriran 
l’aprovació per majoria absoluta.   
 
Article 2. Personalitat jurídica 
 
El Consorci té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les 
seves específiques finalitats.  
 
Article 3. Finalitats 
 
El Consorci té com a finalitat la creació i gestió de l’Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques (d’ara endavant, Ivàlua), que tindrà com missió la promoció de 
l’avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes i entre 
la ciutadania en general. 
 
Per portar a terme aquesta missió Ivàlua tindrà com a principals funcions: 
 

- Detectar temàtiques d’interès per al disseny, la planificació i l’avaluació de les 
polítiques públiques. 

- Produir informació i instruments que permetin les Administracions públiques i la 
societat en general, realitzar anàlisis i avaluació de polítiques públiques. 

- Desenvolupar activitats de formació i projectes de recerca sobre avaluació de 
polítiques públiques o participar en programes de formació d’altres organismes 
amb aquesta mateixa finalitat. 

- Avaluar polítiques públiques segons les línies d’investigació del centre i/o per 
encàrrec, prèvia aprovació del Consell Rector. 

- Difondre els resultats de les avaluacions de polítiques públiques, mitjançant 
formats i canals adaptats als diferents tipus de destinataris.  

- Desenvolupar altres activitats que facilitin el compliment de la seva missió. 
 
Article 4. Règim jurídic 
 
El Consorci es regeix per les disposicions d’aquests Estatus, per la reglamentació 
interna dictada en el seu desenvolupament i subsidiàriament per la normativa 
autonòmica i estatal que li sigui d’aplicació.  
 
Article 5. Domicili 
 
El Consorci fixa el seu domicili, a Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 680. 
 
Capítol II. Òrgans de govern i administració 
 
Article 6. Enumeració 
 
Els òrgans de govern i administració del Consorci són els següents: 
 
a) El/la president/a 
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b) El Consell Rector 
c) La Comissió Executiva 
d) La Direcció Executiva 
 
Article 7. Competències del president/a del Consell Rector 
 
El president/a del Consell Rector tindrà les atribucions següents: 
 
a) Exercir la més alta representació del Consorci. 
 
b) Convocar, presidir i donar per finalitzades les reunions del Consell Rector, i si 
s’escau, de la Comissió Executiva, així com dirigir-ne les deliberacions. 
 
En absència del president/a, exercirà aquestes funcions el vicepresident/a. 
 
Article 8. Composició i naturalesa del Consell Rector 
 
8.1 El Consell Rector és el màxim òrgan de govern i administració del Consorci, 
s’integra per un mínim de 9 membres i s’estructura de la manera següent: president/a, 
vicepresident/a, vocals i secretari/a. 
 
a) El president/a és  designat pel Consell Rector entre persones de reconegut prestigi 
en l’àmbit d’actuació del Consorci. 
 
b) El/la vicepresident/a és designat entre els seus membres pel Consell Rector i 
substitueix al president/a en cas d’absència, vacant, malaltia o causa d’abstenció. 
 
c) Els vocals són designats de la forma següent:  
 
- el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat nomenarà com a vocals 

el/la secretari/a d’Economia o persona en qui delegui i el/la director/a de l’Idescat;  
 
- la Diputació de Barcelona nomenarà com a vocals un/a diputat/da i una persona 

experta en l’àmbit de l’avaluació; 
 
- la resta d’entitats integrades en el Consorci designaran un vocal cadascuna, que ho 

serà per raó del càrrec que ocupi en l’entitat consorciada;  
 
- el president designarà dos vocals entre persones expertes en l’àmbit d’actuació del 

consorci. 
 
d) El secretari/a: serà nomenat pel Consell Rector i assistirà a les reunions amb veu 
però sense vot. 
 
Igualment, assistirà a les reunions del Consell el/la director/a executiu/va que hi 
participarà amb veu però sense vot. 
 
8.2. El/la president/a i els vocals seran nomenats per períodes renovables de quatre 
anys.   
 
8.3. Els membres del Consell de Rector que siguin nomenats per raó del càrrec que  
ocupin, cessaran en la seva representació en el moment en què perdin la condició per 
la qual van ser nomenats, essent substituïts en el Consell Rector per qui 
reglamentàriament els substitueixi en el càrrec. 
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8.4 Els membres del Consell Rector que siguin nomenats a títol personal per una 
institució, podran ser revocats a proposta d’aquesta, i amb l’aprovació del Consell 
Rector. 
 
8.5. Els membres del Consell Rector que siguin nomenats a títol personal pel 
president/a, podran ser revocats a proposta d’aquest, i amb l’aprovació del Consell 
Rector. 
 
8.6 En el cas de vacant d’un dels membres del Consell durant el període a què es 
refereix l’article 8.2. la persona que ocupi la vacant tindrà la condició de membre del 
Consell fins a l’acabament del període per al qual va ser nomenada la persona 
substituïda. 
 
8.7. Els membres del Consell Rector que ho siguin per raó del càrrec no percebran cap 
retribució, sense perjudici del dret a ser rescabalats de les despeses que els representi 
complir amb la seva comesa. El Consell Rector podrà determinar el cobrament de drets 
d’assistència pels membres a títol personal.  
 
Article 9. Competències del Consell Rector 
 
El Consell Rector, òrgan màxim de govern del Consorci, tindrà les següents atribucions, 
que es relacionen a títol enunciatiu i no limitador:  
 
a) Nomenar el seu President entre persones de reconegut prestigi en l’àmbit d’actuació 
del Consorci. 
 
b) Fixar les regles, directrius i criteris generals d’actuació i funcionament del Consorci i 
aprovar la forma de gestió per la qual s’hagi de regir el compliment de les seves 
finalitats. 
 
c) Aprovar el marc pressupostari plurianual per als pressupostos del Consorci. 
 
d) Aprovar a proposta de la Comissió Executiva el pressupost anual del Consorci, els 
comptes anuals i la liquidació del pressupost vençut. 
 
e) Establir els límits de les quanties d’eventuals modificacions pressupostàries. 
 
f) Aprovar, a proposta de la Comissió Executiva, amb l’informe previ del Consell 
Assessor, el Pla anual d’actuacions i projectes. 
 
g) Aprovar els programes d’inversió i finançament del Consorci. 
 
h) Nomenar i separar el director executiu, i fixar les retribucions que aquest hagi de 
percebre a l’exercici del seu càrrec. 
 
i) Aprovar els límits màxims de les eventuals operacions d’endeutament en què pogués 
incórrer el Consorci. 
 
j) Proposar la modificació del Estatuts. 
 
k) Fixar els límits econòmics a partir dels quals l’òrgan de contractació necessitarà 
autorització per licitar i adjudicar els contractes del Consorci i realitzar l’autorització 
corresponent. 
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l) Aprovar la Memòria anual d’activitats del Consorci. 
 
m) Nomenar les persones que per la seva condició d’experts en el camp de les 
polítiques públiques, l’àmbit acadèmic, social o econòmic, constituiran el Consell 
Assessor. 
 
n) Canviar el domicili del Consorci. 
 
Article 10. Règim de reunions i procediments de votació del Consell Rector 
 
10.1 El Consell Rector es reunirà amb caràcter ordinari dos cops a l’any, i amb caràcter 
extraordinari, a iniciativa del president/a o quan ho sol·liciti formalment alguna de les 
institucions consorciades. El/la secretari/a, per encàrrec explícit del president/a, 
convocarà les reunions, amb informació prèvia de l’ordre del dia, amb un període de 
preavís que no podrà ser inferior a set dies naturals. 
 
Podran ser convocades a les reunions del Consell, a iniciativa del president/a o a 
requeriment d’algun dels vocals, en qualitat d’experts, qualsevol persona, l’assistència 
de la qual s’estimi adequada d’acord amb els assumptes inclosos en el corresponent 
ordre del dia.  
 
10.2 Les reunions se celebraran en primera convocatòria quan hi siguin presents el/la 
president/a i al menys un representant de cadascuna de les institucions que formen el 
Consorci. Si no és així, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard, quan 
hi siguin presents almenys el/la president/a o el/la vicepresident/a i un representat de 
dues de les entitats consorciades.    
 
10.3 Cadascun dels membres del Consell Rector disposen d’un vot. EL president/a 
disposarà de vot de qualitat. Els acords del Consell Rector es prendran per majoria 
simple amb excepció de la proposta de nous membres i de la modificació dels Estatuts, 
que requeriran majoria absoluta. 
 
10.4. Al menys un cop a l’any, el Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària 
amb les persones que ostentin la màxima representació de les institucions integrants 
del Consorci per tal d’informar-les directament  de les seves actuacions i rebre’n 
propostes o suggeriments.  
 
Article 11. Naturalesa i composició de la Comissió Executiva 
 
11.1 Als efectes del seguiment i execució de les activitats del Consorci, es podrà crear 
una Comissió Executiva. L’esmentada Comissió actuarà com a òrgan de contractació 
als efectes previstos en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
11.2 La Comissió Executiva estarà integrada per un màxim de 5 persones escollides 
pel mateix Consell Rector entre els seus membres, i entre les quals s’inclouran com a 
mínim el/la president/a, un representant del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat i un representant de la Diputació de Barcelona. El/la president/a del Consell 
Rector també ho serà de la Comissió Executiva.  
 
Assistirà a les reunions de la Comissió Executiva el director executiu, amb veu però 
sense vot. 
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Actuarà com a secretari/a, amb veu però sense vot, qui exerceixi aquesta funció en el 
Consell Rector. 
 
11.3 La Comissió Executiva podrà demanar l’assessorament d’especialistes segons els 
temes a tractar. 
 
Article 12. Competències de la Comissió Executiva 
 
La Comissió Executiva exercirà les atribucions següents: 
 
a) Totes aquelles que li puguin ser delegades pel Consell Rector. 
 
b) Elevar al Consell Rector per a la seva aprovació, la proposta del pressupost anual 
del consorci, els comptes anuals i la liquidació del pressupost vençut, així com la 
proposta del Pla anual d’actuacions i projectes. 
 
c) Aprovar, modificar o suprimir les tarifes o preus dels diferents serveis que pugui 
prestar el Consorci. 
 
d) Aprovar les modificacions pressupostàries, dins dels límits que estableixi el Consell 
Rector. 
 
e) Exercir les funcions d’òrgan de contractació, sense perjudici de la facultat de 
delegar-les en el director executiu dins dels límits econòmics que estableixi el Consell 
Rector. 
 
f) Designar els auditors del Consorci, d’acord amb la legislació vigent. 
 
g) Presentar al Consell Rector la Memòria anual d’activitats del Consorci. 
 
h) Exercir totes aquelles atribucions no expressament assignades a altres òrgans en 
aquests Estatuts. 
 
Article 13. Reunions de la Comissió Executiva 
 
La Comissió Executiva es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada al trimestre, 
i en sessió extraordinària sempre que sigui convocada pel president/a, ja sigui per 
iniciativa pròpia o a instàncies del director executiu, o quan ho sol·liciti alguna de les 
institucions que en formen part. 
 
Les reunions se celebraran en primera convocatòria quan hi siguin presents el/la 
president/a i almenys un representant de cadascuna de les institucions consorciades 
que formin part de la Comissió. Si no és així, se celebrarà en segona convocatòria mitja 
hora més tard, quan hi siguin presents almenys el/la president/a o el/la vicepresident/a i 
un representant de dues de les entitats consorciades que formin part de la comissió. El 
règim de votacions de la Comissió Executiva s’exerceix d’igual forma a allò acordat a 
l’article 10.3), per al Consell Rector. 
 
Article 14. Competències del director executiu 
 
El director executiu tindrà les atribucions següents: 
 
a) L’alta direcció del consorci, dirigint la seva activitat, d’acord amb les directrius del 
Consell Rector. 
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b) Exercir les funcions d’òrgan de contractació per delegació de la Comissió Executiva i 
fer el seguiment de l’execució de tota la contractació del Consorci. 
 
c) Elaborar i presentar a la Comissió Executiva l’avantprojecte del Pla anual d’actuació i 
fer el seguiment de l’execució i de les activitats previstes. 
 
d) La gestió, custòdia i conservació del patrimoni definit a l’article 16 d’aquests Estatuts. 
 
e) La gestió dels recursos financers del Consorci, ordenant i executant despeses i 
contraient obligacions conforme al pressupost aprovat. 
 
f) Preparar la documentació dels assumptes que hagin de sotmetre’s a la consideració 
del Consell Rector i de la Comissió Executiva i informar de tot allò necessari per a 
l’adequat exercici de les seves competències. 
 
g) L’exercici davant dels tribunals de tot tipus d’accions judicials. 
 
h) Negociar els acords necessaris per al funcionament del Consorci de conformitat amb 
el pla aprovat pel Consell Rector i signar –quan no ho faci el President- els convenis i 
instruments de col·laboració amb entitats públiques i privades. 
 
i) Elaborar i presentar a la Comissió Executiva l’avantprojecte de pressupost anual del 
Consorci, l’informe sobre els comptes anuals i la proposta de liquidació del pressupost 
vençut. 
 
j) Elaborar l’esborrany de la Memòria anual d’activitats. 
 
k) Executar als acords del Consell Rector i de la Comissió Executiva. 
 
l) Les altres funcions que li deleguin el Consell Rector i la Comissió Executiva 
 
Capítol III. Règim econòmic-financer i de personal 
 
Article 15. Recursos econòmics 
 
15.1. Els recursos econòmics del Consorci són els següents: 
 
a) Les subvencions, ajuts i donacions que es rebin de qualsevol empresa o entitat 
pública, espanyola o estrangera. 
 
b) Les transferències que rebi amb càrrec als pressupostos de les institucions 
consorciades. 
 
c) Els ingressos que pugui obtenir per les seves activitats, així com els rendiments del 
seu patrimoni. 
 
d) Els crèdits i préstecs que li siguin concedits. 
 
e) Aquells altres legalment establerts. 
 
15.2. El Consorci podrà aportar recursos al finançament d’activitats de formació, 
recerca i assessorament que li siguin encomanades per les administracions públiques 
per tal d’estimular la seva realització i de participar en la gestió i difusió dels seus 
resultats.   



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 31

Article 16. Patrimoni 
 
El Consorci té un patrimoni propi vinculat a les seves finalitats, al qual s’integren, en 
qualitat de béns cedits en ús, aquells que les institucions consorciades acordin. 
Formaran part del seu patrimoni els béns fundacionals i els que adquireixi per qualsevol 
concepte. 
 
Article 17. Règim contractual 
 
De conformitat amb l’apartat 1.e) de l’article 3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector públic, l’activitat contractual del Consorci es regirà per l’establert 
a l’esmentada Llei. 
 

Article 18. Control financer 
 

18.1 Per al seu control financer, el Consorci se sotmet al que es disposa a la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; al decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de finances públiques de 
Catalunya, així com a la restant normativa que li sigui d’aplicació. 
 
18.2 Les activitats econòmiques del Consorci s’ajustaran al que disposi el pressupost 
vigent. 
 
18.3 La Comissió Executiva sotmetrà anualment a l’aprovació del Consell Rector els 
comptes anuals, d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació. 
 

Article 19. Recursos humans 
 

Amb caràcter general, el personal del Consorci estarà sotmès al règim laboral i en la 
seva selecció s’observaran els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 
 
El Consorci podrà comptar, igualment, amb el personal cedit per les institucions 
consorciades o per altres administracions, de conformitat amb la normativa de funció 
pública que sigui d’aplicació a cada una d’elles. 
 
El director executiu serà el màxim i únic responsable del personal del Consorci al qual 
haurà de mantenir en l’ordre i la disciplina necessàries per a les finalitats que té 
encomanades, per a la qual cosa podrà exercir la seva autoritat. 
 
Capítol IV. Organs d’assessorament 
 

Article 20. Consell assessor 
 
Com òrgan assessor del Consorci el Consell Rector podrà acordar la creació d’un 
Consell assessor integrat per experts de reconegut prestigi, en el camp de les 
polítiques públiques, l’àmbit acadèmic, social o econòmic. 
 
La seva finalitat serà assessorar al director executiu, a la Comissió Executiva  i al 
Consell Rector, i actuar com a òrgan de pensament i reflexió, tant pel propi consorci, 
com per la resta de la societat i la ciutadania.   
 
Capítol V. Modificació dels Estatuts i separació i dissolució del Consorci 
 

Article 21. Modificació dels Estatuts 
 
L’eventual modificació del Estatuts es realitzarà a proposta del Consell Rector. 
Qualsevol modificació haurà de ser aprovada per majoria absoluta dels membres del 
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mateix Consell i ser proposada per a la seva ratificació a les institucions consorciades 
en una sessió amb caràcter extraordinari. 
 
Article 22. Separació 
 
22.1 En el supòsit que alguna de les institucions que formen el Consorci resolgués la 
seva retirada, aquest podrà continuar vigent si així ho acorden les restants institucions, 
procedint d’acord amb la legislació vigent i en la forma establerta en aquests Estatuts.   
 
22.2 La retirada del Consorci d’alguna de les institucions consorciades podrà fer-se 
amb un preavís de tres mesos, sempre que la institució que se separi estigui al corrent 
dels compromisos assumits i garanteixi la liquidació de les obligacions pressupostàries 
aprovades fins al moment de la separació. 
 
Article 23. Dissolució del Consorci 
 
23.1 El Consorci es dissoldrà per acord de les institucions consorciades que l’integren, 
o per impossibilitat legal o material de complir amb els seus objectius. 
 
23.2 En l’acord de dissolució es determinarà la forma com s’ha de procedir a la 
liquidació dels béns del Consorci, que en tot cas s’incorporaran a les entitats 
consorciades com a mínim en la proporció de les aportacions realitzades. Els béns 
cedits en ús per les parts integrants del Consorci retornaran al seu ple domini.   “ 

 
Segon.- Sotmetre l’expedient de modificació dels estatuts a informació pública pel 
termini de 30 dies mitjançant anuncis e el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis.  
 
Tercer.- Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat 
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà que l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut 
definitiu. 
 
Quart.- Aprovada definitivament la modificació dels Estatuts del Consorci, es 
considerarà produïda la ratificació del text aprovat pel Consorci, per part de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Facultar el President per dictar les disposicions complementàries i oportunes 
per a la deguda efectivitat dels presents acords. 
 
Sisè.- Notificar els presents acords a la Generalitat de Catalunya, Departament 
d’Economia i Finances, la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Pompeu Fabra, per al 
seu coneixement i efectes.” 
 
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. 
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6.- Donar compte del Decret de la Presidència de data 28 de maig de 2010, que 
resol nomenar Vicepresidenta 4a. d’aquesta Corporació, la Ima. Sra. Immaculada 
Moraleda Pérez, en substitució de l’Im. Sr. Carles Martí Jufresa. 
 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13 
d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i 
President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, 
com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del 
Govern d’Espanya. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària del dia 22 d’abril de 2008, va 
acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Antoni Fogué 
Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta 
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 5/85, 19 
de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec, 
d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del càrrec de 
President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, honors i 
prerrogatives que, com a tal, li pertoquin. 
 
Atès que aquesta Presidència mitjançant decret núm. 3420, de 22 d’abril de 2008, va 
acordar designar cinc Vicepresidents, membres de la Junta de Govern, dels quals un 
d’ells era l’Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino. 
 
Atès que, segons certificat de defunció de data 17 d’agost de 2009, emès per la Secció 
tercera del Registre Civil de Badalona, l’Ilm. Sr. Jaume Vives  Sobrino va morir el 13 
d’agost de 2009. 
 
Vista, per tant, la necessitat de procedir a modificar parcialment el decret de la 
Presidència núm. 3420, de 22 d’abril de 2008, en el sentit de substituir al Vicepresident  
tercer, Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino, pel I’Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer, 
Diputat d’aquesta Corporació, ja que va prendre possessió de l’esmentat càrrec, 
davant del Ple de la Corporació, en data 19 de novembre de 2009 d’acord amb la 
credencial de Diputat emesa per la Junta Electoral Central en data 2 de novembre de 
2009. 
 
Vist el decret de la Presidència, núm.11511, de data 12 de novembre de 2009, en el 
sentit d’acceptar la renúncia com a Vicepresident primer d’aquesta Corporació del Sr. 
Bartomeu Muñoz Calvet, d’acord amb el seu escrit de renúncia de data 10 de 
novembre de 2009. 
 
Vist el Decret de la Presidència de data 26 de novembre de 2009, núm. 12191/2009, 
pel qual es va acordar nomenar Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, a 
Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas. 
 
Atès que per part de la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona s’ha emès un 
certificat de data 28 de maig de 2010, en el qual s’assenyala expressament que el Ple 
de l’esmentat ajuntament ha pres en consideració la renúncia al càrrec de regidor de 
l’Ilm. Sr. Carles Martí Jufresa.  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 34

Atès que la renúncia del càrrec de regidor comporta la renúncia al càrrec de diputat 
provincial, així com a les delegacions i nomenament efectuats per part de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona i, per tant, el càrrec de Vicepresident quart 
de la Diputació, nomenat per Decrets de la Presidència núms. 3420/2008, de 22 d’abril 
i 12191/2009, de 26 de novembre. 
 
Atesa la voluntat d’aquesta Presidència de nomenar un quart Vicepresident de la 
Diputació, membre de la Junta de Govern i que aquests nomenaments recaiguin en 
favor de la Diputada Ilma. Sr. Immaculada Moraleda Pérez. 
 
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local estableix, com a òrgan bàsic i necessari en totes les Diputacions, el nomenament 
d’un o més Vicepresidents. 
 
Vist que l’article 34.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, Llei 7/85, 2 
d’abril, preceptua que correspon al President de la Diputació el nomenament dels 
Vicepresidents.  
 
Vist que l’article 35.4 de la Llei reguladora de les bases del règim local i l’article 90.5 
del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regulen que els Vicepresidents substitueixen, 
per ordre del seu nomenament, al President en els casos de vacant, absència o 
malaltia i que són designats lliurement per aquest entre els membres de la Junta de 
Govern. 
 
Vist que els articles 65 i 67 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
regulen que els Vicepresidents seran lliurement nomenats i cessats pel President/a, 
d’entre els membres de la Junta de Govern, mitjançant Decret i que correspon als 
Vicepresidents/tes substituir a la Presidència en totes les seves funcions per ordre de 
nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti al 
President per a l’exercici les seves atribucions, així com desenvolupar les funcions de 
President en els supòsits de vacant de la Presidència fins a la pressa de possessió del 
nou President o Presidenta. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 
bases del règim local, 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE el Decret de la Presidència núm. 12191/2009, de 
26 de novembre, referent al nomenament dels Vicepresidents d’aquesta Corporació. 
 
Segon.- DESIGNAR Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, el Diputat 
membre de la Junta de Govern, Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas. 
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Tercer.- DESIGNAR Vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, el Diputat 
membre de la Junta de Govern, Ilm. Sr. Màrius García Andrade. 
 
Quart.- DESIGNAR Vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, el Diputat 
membre de la Junta de Govern,  Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer. 
  
Cinquè.- DESIGNAR Vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona, a la 
Diputada membre de la Junta de Govern, Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez. 

 
Sisè.- DESIGNAR Vicepresident cinquè de la Diputació de Barcelona, el Diputat 
membre de la Junta de Govern, Ilm. Sr. Lluís Recoder Miralles. 
 
Setè.-  Els Vicepresidents i la Vicepridenta anteriorment assenyalats substituiran el 
President en cas de vacant, absència, malaltia o impossibilitat i en els casos 
d’abstenció legal o reglamentària, per ordre rigorós del seu nomenament, així mateix el 
Vicepresident primer desenvoluparà totes les funcions de la Presidència, en el supòsit 
de vacant d’aquesta, fins a la pressa de possessió del nou President o Presidenta. 
 
Vuitè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, 
prèvia acceptació per part dels Vicepresidents i Vicepresidenta nomenats, i produirà 
efectes jurídics fins que la Presidència no acordi la seva revocació o es produeixi el 
nomenament d’un nou President o Presidenta. 
 
Novè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauló 
d’anuncis d’aquesta Diputació, en compliment del que disposa l’article 66.1 del Reial 
decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 
Desè.- DONAR COMPTE al Ple de la present resolució pel seu coneixement i efectes i 
en compliment del que disposa l’article 66.1 del Reial decret 2568/86, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals.” 
 
Després de la lectura del Decret que resol nomenar vicepresidenta quarta de la 
Corporació a la Ima. Sra. Immaculada Moraleda Pérez, la Presidència en nom de tots 
els grups polítics li volgué donar la benvinguda com a vicepresidenta de la Diputació 
de Barcelona. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència de data 28 de maig de 2010, que 
resol la nova composició de la Junta de Govern com a conseqüència de la 
pèrdua de la condició de Diputat de l’Im. Sr. Carles Martí Jufresa i de la 
ratificació de les competències delegades per part de la Presidència. 
 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, del dia 13 d’abril de 
2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i 
President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, 
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com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del 
Govern d’Espanya. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 22 d’abril de 
2008, ha elegit President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya,  
per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta 
Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 5/85, 19 
de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec 
d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió del càrrec de 
President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets, honors i 
prerrogatives que, com a tal, li pertoquin. 
 
Vist que la Presidència, mitjançant Decret núm. 3418, de data 22 d’abril de 2008, va 
acordar nomenar 16 membres de la Junta de Govern, restant vacant el nomenament 
d’un d’ells, d’acord amb el límit màxim legal; així com acordar delegar determinades 
competències pròpies de la Presidència en favor de la Junta de Govern. 
 
Atès que aquesta Presidència mitjançant Decret núm. 4068, de 8 de maig de 2008, va 
acordar modificar parcialment  els apartats primer i segon del Decret núm. 3418, del 22 
d’abril de 2008, en el sentit de procedir al nomenament d’un nou membre de la Junta 
de Govern dins del nombre legal establert en l’article 35.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 90.2 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual es regula el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en 
Catalunya. 
 
Atès que, un dels membres de la Junta de Govern nomenat per Decret 3418, de 22 
d’abril de 2008 i ratificat per Decret 4068, de 8 de maig de 2008, era l’Ilm. Sr. Jaume 
Vives Sobrino que va morir el dia 13 d’agost de 2009, segons certificat de defunció de 
data 17 d’agost de 2009 emès per la Secció tercera del Registre Civil de Badalona. 
 
Vista, per tant, la necessitat de procedir a modificar parcialment el decret núm. 4068, 
de data 8 de maig de 2008, en el sentit de substituir com a membre de ple dret de la 
Junta de Govern d’aquesta Corporació, l’Ilm., Sr. Jaume Vives Sobrino, per l’Ilm. Sr. 
Mateu Chalmeta Torredemer, Diputat d’aquesta Corporació ja que va prendre 
possessió de l’esmentat càrrec, davant el Ple de la Corporació, en sessió 
extraordinària de data 19 de novembre de 2009, d’acord amb la credencial de Diputat 
emesa per la Junta Electoral Central en data 2 de novembre de 2009. 
 
Vist el decret de la Presidència núm. 11511, de data 12 de novembre de 2009, pel qual 
s’acorda acceptar la renúncia del Sr. Bartomeu Muñoz Calvet com a membre de la 
Junta de Govern, segons el seu escrit de renúncia de data 10 de novembre de 2009. 
 
Atès que la Presidència, mitjançant Decret 12192/2009, de 26 de novembre, va 
acordar: d’una part, nomenar com a membre de ple dret de la Junta de Govern, a l’Ilm. 
Sr. Mateu Chalmeta Torredemer, Vicepresident tercer i ratificar el nomenament de 
l’Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas, Vicepresident primer com a membre de ple dret de la 
Junta de Govern, i, de l’altra, aprovar la constitució de l’esmentat òrgan col.legiat, així 
com, aprovar les delegacions de les competències d’aquesta Presidència en favor de 
la Junta de Govern.   
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Atès que per part de la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona s’ha emès un 
certificat de data 28 de maig de 2010, en el qual s’assenyala expressament que el Ple 
de l’esmentat ajuntament ha pres en consideració la renúncia al càrrec de regidor de 
l’Ilm. Sr. Carles Martí Jufresa.  
 
Atès que la renúncia del càrrec de regidor comporta la renúncia al càrrec de diputat 
provincial, així com a les delegacions i nomenament efectuats per part de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona i, per tant, el càrrec de Vicepresident quart 
de la Diputació, nomenat per Decrets de la Presidència núms. 3420/2008, de 22 d’abril 
i 12191/2009, de 26 de novembre, i membre de la Junta de Govern, nomenat per 
Decrets de la Presidència núms. 6991/2007; 3418/2008; 4068/08;  11511/09 
i12192/2009. 
 
Atès que la Presidència, mitjançant Decret de data d’avui, ha nomenat Vicepresidenta 
quarta de la Diputació de Barcelona a la Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez. 
 
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local  estableix, com a òrgan bàsic i necessari en totes les Diputacions, la Junta de 
Govern. 
 
Vist que l’article 35.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; l’article 90.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es regula el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya; l’article 9 del vigent Reglament 
Orgànic d’aquesta Diputació i l’article 72 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 
estableixen que la Junta de Govern estarà integrada pel President i un nombre de 
Diputats/des no superior al terç del nombre legal de membres de la Diputació, 
nomenats i separats lliurement per la Presidència. 
 
Atès que l’article 35.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, aprovada per 
Llei 7/85, de 2 d’abril; l’article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 73.2 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals regulen 
les competències de la Junta de Govern, que són les següents: 
 

a) L’assistència a la Presidència en l’exercici de les seves atribucions. 
b) Les atribucions que la Presidència de la Diputació li delegui.  
c) Les competències que expressament li atribueixin les lleis. 

 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 
bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
i 9 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació. 
  
RESOLC : 
 
Primer.- RATIFICAR O NOMENAR membre de ple dret de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, a la Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez, Vicepresidenta 
quarta d’aquesta Corporació. 
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Segon.- En conseqüència amb l’apartat anterior, la Junta de Govern QUEDA 
CONSTITUÏDA pels següents membres de ple dret: 
 

President: Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, President de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vocals de ple dret: 

1. Josep Mayoral Antigas 
2. Màrius García Andrade 
3. Mateu Chalmeta Torredemer 
4. Immaculada Moraleda Pérez 
5. Lluís Recoder Miralles 
6. Rafael Roig Milà 
7. Anna Hernández Bonancia 
8. Josep Monràs Galindo 
9. Dolores Gómez Fernández 
10. Montserrat Ballarín Espuña 
11. José Manuel González Labrador 
12. Carme García Suárez 
13. Joan Antoni Baron Espinar 
14. Teodoro Romero Hernández 
15. Xavier Florensa Cantons 

 
Assistiran a les reunions de la Junta de Govern, amb veu i sense vot, els Portaveus 
dels Grups polítics PSC-PM i ICV-EUIA-EPM, Ilms. Srs. Jordi Labòria Martorell i Arnau 
Funes Romero, així com el Diputat adjunt de l’Àrea de Presidència, Ilm. Sr. Manuel 
Bustos Garrido. 
 

 
Tercer- RATIFICAR l’apartat quart del decret de la Presidència 12192/09, de data 26 
de novembre de 2009, i en tal sentit, DELEGAR en favor de la Junta de Govern 
l’exercici de les competències següents: 
 
1 L’alienació de patrimoni quan el valor dels béns o drets sigui igual o inferior a 

3.000.000 EUR i superior a 60.000 EUR, i l’alienació hagi estat prevista en el 
Pressupost. 

 
2 En l’àmbit de la gestió del patrimoni: 
 

2.1 La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una 
durada superior a quatre anys. 
 
2.2 La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 
3.000.000 EUR i superior a 60.000 EUR. 
 
2.3 La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació, d’acord amb les 
Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 25 de 
gener de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996). 
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3 La designació de representants en altres entitats. 
 
4 L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents: 
 

a)  Convenis marc o protocols generals. 
 
b)  Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 
c)  Convenis específics per un import superior a 100.000 EUR, inclosos els 
dels Organismes públics de la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit d’aplicació 
del Protocol General del  Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat. 

 
5 L’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb 

projectes d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associades  i 
agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de secretari. 

 
6  L’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en 

concurrència competitiva, incloses les dels Organismes públics de la 
Diputació de Barcelona, i la concessió de les que es derivin. 

7 En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la 
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les 
prescripcions següents: 

 
a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 
l’arrendament d’immobles. 
 
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 
70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 
50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent 
a l’any en què va comprometre’s l’operació. 
 

8. L’adopció de mesures o l’establiment de criteris de coordinació general en 
relació amb els serveis i els organismes depenents de la Corporació, a 
proposta de la Presidència. 

 
9.  L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit 

Local i Caixa de Crèdit de Cooperació Local. 
 
10.  La resolució dels recursos administratius que s’interposin contra actes 

dictats definitivament en relació amb les matèries delegades, i, en especial, la 
resolució dels recursos de reposició, potestatius i obligatoris, regulats en la 
Llei 30/92, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per la Llei4/99, de 
13 de gener, i en l’article 108 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; les resolucions 
econòmic – administratives segons la seva legislació especial, així com la 
resolució de les reclamacions administratives prèvies en matèria civil i 
laboral a l’exercici d’accions judicials previstes en la legislació vigent i la 
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resolució dels recursos de revisió en els termes previstos en l’article 118 de 
la Llei 30/92, de 26 de novembre, parcialment modificada per la Llei 4/99, de 
13 de gener i també la revocació d’actes i la rectificació d’errors materials, 
de fet o aritmètics, en els termes i supòsits previstos en l’article 105 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, per la qual s’aprova el règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Quart- Els actes dictats en l’exercici de les competències delegades S’ENTENDRAN 
DICTATS PER LA PRESIDÈNCIA d’acord, amb el que disposa l’article 13.4 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per la Llei 4/99, de 13 de 
gener, i considerar que els esmentats acords posen fi a la via administrativa, d’acord 
amb el que disposen els articles 52.2.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i 172 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. 

 
Cinquè.- En totes les resolucions que adopti la Junta de Govern per delegació 
d’aquesta Presidència, S’HA DE FER CONSTAR EXPRESSAMENT AQUESTA 
CIRCUMSTÀNCIA  en compliment del que disposa l’article 13.4 de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, en la seva redacció donada per la Llei 4/99, de 13 de gener, per la qual 
s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 
Sisè.- Les competències delegades en favor de la Junta de Govern EN CAP CAS 
PODRAN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS i seran exercides 
personalment per l’òrgan delegat. 

 
Setè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura 
prèvia acceptació dels membres nomenats i produirà efectes jurídics fins que la 
Presidència no acordi la seva avocació o revocació o es produeixi el nomenament d’un 
nou President o Presidenta d’aquesta Corporació local. 

 
Vuitè.- PUBLICAR AQUESTA RESOLUCIÓ en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauló d’anuncis d’aquesta Diputació, en compliment del que disposa l’article 64.2 del 
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 
Novè.- DONAR COMPTE AL PLE de la present resolució, en la primera sessió que 
celebri, pel seu coneixement i efectes, en compliment del que disposa l’article 35.1 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i article 64.4 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.” 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència de data 28 de maig de 2010, que 
resol la nova composició de la Comissió Executiva com a conseqüència del 
nomenament de la Ima. Sra. Immaculada Moraleda Pérez com a Vicepresidenta 
4a. de la Diputació. 
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“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, del dia 13 d’abril de 
2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i President 
de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, com a 
conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del Govern 
d’Espanya. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, del dia 22 d’abril de 2008, 
va acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona a l’Excm. Sr. Antoni Fogué 
Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta 
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 5/85, 19 
de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec, 
d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del càrrec de 
President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, honors i 
prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que aquesta Presidència, mitjançant decret núm. 3421, de 22 d’abril de 2008, va 
acordar aprovar la composició de la Comissió Executiva de la Diputació de Barcelona 
de la que formava part, com a vocal, l’Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino. 
 
Atès que, segons certificat de defunció de data 17 d’agost de 2009, emès per la Secció 
tercera del Registre Civil de Badalona, el Sr. Jaume Vives Sobrino va morir el dia el dia 
13 d’agost de 2009. 
 
Vista, per tant, la necessitat de procedir a modificar parcialment el decret de la 
Presidència de 22 d’abril de 2008, en el sentit de substituir com a Vocal de la Comissió 
Executiva a l’Ilm. Sr. Jaume Vives  Sobrino pel Sr. Mateu Chalmeta Torredemer, que 
va prendre possessió del seu càrrec com a Diputat d’aquesta Corporació, davant el Ple 
extraordinari, del dia 19 de novembre de 2009. 
 
Vist el Decret de la Presidència, núm. 11511, de data 12 de novembre de 2009, pel 
qual s’acorda modificar parcialment el decret núm. 3421, de 22 d’abril de 2008, en el 
sentit d’acceptar la renúncia del Sr. Bartomeu Muñoz Calvet com a membre de la 
Comissió Executiva. 
 
Vist el Decret de la Presidència de data 26 de novembre de 2009, núm. 12191/2009, 
pel qual es va acordar nomenar Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, a 
Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas. 
 
Atès que per part de la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona s’ha emès un 
certificat de data 28 de maig de 2010, en el qual s’assenyala expressament que el Ple 
de l’esmentat ajuntament ha pres en consideració la renúncia al càrrec de regidor de 
l’Ilm. Sr. Carles Martí Jufresa.  
 
Atès que la renúncia del càrrec de regidor comporta la renúncia al càrrec de diputat 
provincial, així com a les delegacions i nomenament efectuats per part de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona. 
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Atès que la Presidència, mitjançant Decret de data d’avui ha acordat nomenar 
Vicepresidenta quarta a la Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez, Diputada d’aquesta 
Corporació.  
 
Vist que l’article 11.1 del Reglament Orgànic d’aquesta Diputació regula que la 
Comissió Executiva estarà integrada pel President/a de la Diputació de Barcelona i 
dels vocals que es determinin. 
 
Vist que l’article 11.2 del mateix Reglament Orgànic regula expressament les funcions 
de la Comissió Executiva. 
 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i article 11 del Reglament Orgànic de la 
Diputació de Barcelona.   
 
RESOLC: 

 
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE el decret de la Presidència núm. 12190/2009, de 
26 de novembre, pel qual es va acordar la composició de la Comissió Executiva de la 
Diputació de Barcelona.  

 
Segon.- En conseqüència, APROVAR que la Comissió Executiva de la Diputació de 
Barcelona, queda integrada pels següents membres de ple dret: 

 
President:   Excm. Sr. Antoni Fogué Moya 
Vocals: 

16. Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas 
17. Ilm. Sr. Màrius García Andrade 
18. Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 
19. Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez 
20. Ilm. Sr. Jordi Labòria Martorell, 
21. Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 

 
Tercer.- ACORDAR que les funcions de la Comissió Executiva establertes en l’article 
11 del Reglament Orgànic, són les següents: 

 
 Assessorar la Presidència en tots els aspectes referents al govern de la 

Diputació de Barcelona. 
 
 Col.laborar amb la Presidència en la fixació de l’ordre del dia de la Junta de 

Govern. 
 

 Establir els criteris que informin les polítiques de coordinació a seguir per 
les Àrees de la Diputació, a efectes d’obtenir una actuació homogènia 
conjunta. 

 
 Aquelles altres que es considerin necessàries pel funcionament de la 

Diputació. 
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Quart.- ACORDAR que assistirà a les reunions de la Comissió Executiva, amb veu i 
sense vot, el Coordinador general de la Diputació de Barcelona, Sr. Juan Echániz 
Sans. 

 
Cinquè.-  Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, 
prèvia acceptació per part dels membres de ple dret nomenats, i produirà efectes 
jurídics fins que la Presidència no acordi la seva revocació o es produeixi el 
nomenament d’un nou President o Presidenta. 

 
Sisè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauló 
d’anuncis de la Diputació, en compliment del que disposa l’article 64.2 del Reial decret 
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 
Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que celebri, 
als efectes legals oportuns.” 

    
I el Ple en restà assabentat. 
 
9.- Donar compte del Decret de data 16 de juny de 2010 sobre delegacions de 
Presidència i aprovació del text de la Refosa 1/2010, sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents 
del Ple 
 
“Atès que per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 18 de 
desembre de 2008, s’aprovà el text de la Refosa 1/2009 sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple; 
 
Atès que l’anunci de la Refosa esmentada fou publicat en el BOPB núm. 308, de 
24.12.2008; 
 
Atès que per part d’aquesta Presidència es considera convenient introduir diverses 
modificacions en les delegacions, en aplicació del principi d’eficàcia, en relació amb: 
 
- el nomenament de l’Ilm. Sr. Xavier Amor Martín com a Diputat adjunt de l’Àrea 
d’Igualtat i Ciutadania (apartat 3.4.f); 
 
- la distribució de competències entre la Presidència de la Corporació i les 
presidències delegades d’àrea i les diputades i els diputats delegats pel que fa a 
l’atorgament d’accions de suport del Pla de concertació i de subvencions per 
concessió directa, que s’incrementa per a aquestes i aquests de 6.000 a 22.000 euros, 
per fer coincidir el seu import, arrodonit, amb el corresponent als contractes menors 
(18.000 euros) i el correlatiu percentatge de l’IVA afegit (18%), derivat tot això de la 
consideració com a subvenció en espècie d’aquelles contractacions formalitzades en 
el marc d’actuacions de cooperació i assistència local en relació amb la Diputació 
(apartats 5.1.e) i 5.2.a), pel que fa al Pla de concertació, i 1.1.6, 1.1.18 i 4.1.b.3, quant 
a les subvencions), i en relació amb els Organismes públics d’ella dependents 
(6.3.b.6); 
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- la reserva per a la Presidència de l’autorització per a desplaçaments del personal de 
la Diputació fora de la província de Barcelona, que ve a afegir-se a la que ja tenia en 
relació amb els desplaçaments a l’estranger (1.1.7), i que s’estén en el mateix sentit 
per al personal dels Organismes públics d’ella dependents (6.3.b.7); 
 
- l’àmbit patrimonial, recollit en l’apartat 4.4.3, que inclou una descripció més detallada 
i precisa de les competències atribuïdes en aquesta matèria a la Presidència delegada 
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, amb les conseqüències que això comporta, 
especialment la supressió del subapartat 1.1.21 i la necessitat d’una nova enumeració 
dels següents subapartats, en relació amb el Decret que aprovà la Refosa 1/2009, així 
com la necessitat de modificar les competències delegades concordants per 
desllindar-les de les competències en matèria de contractació (4.5.2);  
 
- la supressió de la competència centralitzada relativa als contractes d’arrendament, 
manteniment, neteja o anàlegs de caràcter continuat gestionats per l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns (apartats 4.1.f i 4.5.3 de la Refosa 1/2009), els quals passaran a ser 
gestionats per les Àrees respectives, d’acord amb les dotacions pressupostàries i les 
funcions assignades; 
 
- els aclariments sobre l’exercici de competències en relació amb l’assistència 
economicofinancera per la Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns (4.4.4), i la resolució dels recursos de reposició per les presidències delegades 
d’àrea respectives (supressió de l’esment del subapartat 4.1.b.1 de la Refosa 1/2009 
per duplicitat amb el 4.8, i renumeració correlativa dels subapartats), així com 
correccions ortogràfiques de diverses errates advertides; 
 
- i, finalment, diversos ajustos relacionats amb la gestió del Pla de concertació (5.1 i 
5.2); 
 
Atès que, als efectes de claredat, resulta necessària una refosa que reculli les 
diferents determinacions sobre les delegacions d’aquesta Presidència; 
 
Vist el text elaborat que, com a Refosa 1/2010, recull les delegacions de competències 
i les atribucions dels òrgans de la Diputació, diferents del Ple, i el document 
complementari (annex I) que ressalta les modificacions introduïdes; 
 
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides, 
 

RESOLC 
 

Primer.- APROVAR la Refosa núm. 1/2010 sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, d’acord amb el 
text que es transcriu a continuació: 
 
“REFOSA NÚM. 1/2010 SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ATRIBUCIONS 

D’ÒRGANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DIFERENTS DEL PLE” 
 
En execució del decret del President de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Antoni 
Fogué Moya, dictat en data 16 de juny de 2010, es fa pública la Refosa de les 
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atribucions i delegacions conferides en òrgans de la Diputació, les atribucions que es 
reserva la Presidència i les qui li ha delegat el Ple. La refosa de les delegacions de la 
Presidència resulta dels decrets dictats el 8 i el 9 de maig, i 18 de desembre de 2008, 
29 de juny de 2009 i 16 de juny de 2010. Les delegacions a favor de la Presidència i 
de la Junta de Govern van ser acordades pel Ple en la sessió de 30 de març de 2000 i 
27 de juliol de 2006. L’atribució sobre l’acte d’iniciació en els expedients de 
contractació esmentada a l’epígraf 7 fou acordada pel Ple en la sessió de 28 de juliol 
de 2005. 
 
La present Refosa 1/2010 substitueix la 1/2009 publicada en el BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm. 308, de 24.12.2008, i produirà efectes a partir 
de l’1 de juliol de 2010, excepció feta del nomenament de l’Ilm. Sr. Xavier Amor Martín 
com a Diputat adjunt de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, que els produeix des del 16 de 
juny de 2010. 
 

ÍNDEX 
 
1 Sobre competències de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
 
2 Sobre competències de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
3 Sobre delegació de les Presidències d’Àrees i de Consorcis, Diputades i Diputats 

delegats i Adjuntes i Adjunts d’Àrea. 
 
4 Sobre competències de les Presidències delegades d’Àrea, Diputades i Diputats 

delegats i Diputades i Diputats adjunts d’Àrea. 
 
5  Sobre mesures relatives a competències en relació amb el Pla de Concertació Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
6 Sobre delegació de competències relatives a Organismes autònoms i Entitats 

públiques empresarials. 
 
7 Sobre atribució de l’adopció de l’acte d’iniciació en els expedients de contractació 

l’aprovació i adjudicació dels quals correspon al Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
1  SOBRE COMPETÈNCIES DE LA PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA. 
 
1.1 Corresponen a la Presidència de la Diputació les competències següents: 
 

1.1.1 L’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i les de la 
Junta de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de 
ratificació en la següent sessió que celebri. 

 
1.1.2 Nomenar i disposar el cessament del personal eventual de caràcter directiu. 
 
1.1.3 Disposar la separació del servei dels funcionaris propis de la Diputació i 

l’acomiadament del seu personal laboral, donant-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 
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1.1.4 Nomenar i disposar el cessament del personal eventual de confiança o 
d’assessorament especial. 

 
1.1.5 Exercir el comandament superior de personal, competència que inclou les 

següents: 
   
a) El nomenament i el cessament dels qui ocupin els llocs de treball de cap 

d’oficina i càrrecs superiors. 
 
b) La convocatòria de la provisió dels llocs de treball de cap d’oficina i superiors. 
 
c) La creació d’unitats orgàniques de subdirecció, servei i oficina, i la dels llocs 

singulars de nivell 26 i superiors. 
 
1.1.6 L’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import superior a 

22.000 EUR. 
 
1.1.7 L’autorització per a desplaçaments del personal de la Diputació fora de la 

província de Barcelona. 
 
1.1.8  L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació. 
 
1.1.9  L’establiment o la modificació de preus públics, quan l’import a percebre per 

la prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat 
no sigui superior a 601,01 EUR. 

 
1.1.10 Declarar la compatibilitat o la incompatibilitat del desenvolupament d’altres 

activitats pel personal al servei de la Corporació. 
 
1.1.11 Aprovar l’oferta pública i el pla d’ocupació i les seves bases, d’acord amb el 

pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. 
 
1.1.12 Adoptar les mesures necessàries per coordinar totes les àrees i els serveis 

de la Diputació, el que inclou: 
  

a) La coordinació i l’impuls de la política general en relació amb el 
desenvolupament del Pla d’actuació del mandat. 

 
b) L’exercici de les competències, de forma transversal, d’impuls i 

coordinació de les polítiques de cooperació amb els Ajuntaments. 
 
c) Coordinar la interrelació de la Diputació de Barcelona amb les diferents 

administracions i entitats públiques i privades en matèries i activitats 
relacionades amb l’àmbit competencial de la Corporació. 

 
1.1.13 L’aprovació de les operacions de crèdit, sempre que estiguin previstes en el 

pressupost i el seu import acumulat dins de l’exercici econòmic no superi el 
10 per 100 del seus recursos ordinaris, així com les operacions de tresoreria 
quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 
15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior. 

 
1.1.14 En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la 

disposició de les despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin 
les prescripcions següents: 
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a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà 
en l’arrendament d’immobles i en les càrregues financeres de 
l’endeutament. 
 
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb 
les transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges 
del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i 
del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit 
corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació. 

 
1.1.15 L’aprovació de la liquidació del pressupost. 
 
1.1.16 La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions en el cas que el compromís 

que se’n derivi per a la Corporació sigui superior a 30.050,60 EUR. 
 
1.1.17 L’aprovació de projectes d’obres i serveis no previstos en el pressupost, i 

d’import no superior a 6.000.000 EUR. 
 
1.1.18 L’aprovació de convenis específics l’import dels quals no superi els 100.000 

EUR, llevat dels relatius a l’atorgament de subvencions per concessió 
directa de fins a 22.000 EUR, l’aprovació dels quals correspondrà a la 
Presidència de l’Àrea o al Diputat o Diputada delegada corresponent. 

 
1.1.19 La firma dels convenis tramitats per l’Àrea de Presidència, els reservats en 

l’àmbit del Pla de Concertació XBMQ i els d’especial rellevància 
institucional. 

 
1.1.20 La resolució de les peticions d’assistència jurídica, sobre recursos humans i 

tècnicoinformàtica que formulin els ens locals de l’àmbit territorial de la 
Diputació i, en el seu cas, la signatura dels convenis administratius, en els 
quals es determinarà el finançament de les assistències sol·licitades. 

 
1.1.21 En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, les previsions 

que determinen les bases d’execució del pressupost. 
 
1.1.22 L’adopció de les mesures necessàries i vinculades amb l’exercici de les 

competències que afectin a més d’una àrea, o quan siguin avocades 
expressament per la Presidència per al coneixement i resolució d’un 
assumpte determinat. 

 
1.1.23 L’exercici de les competències no atribuïdes o delegades a cap altre òrgan 

de la Diputació. 
 
1.2  Per delegació del Ple, la Presidència de la Diputació exerceix les competències 
assenyalades als apartats 1.1.2, 1.1.8 en aquells aspectes en què l’exercici té per objecte 
matèries de competència plenària, 1.1.9, 1.1.10 i 1.1.17. 
 
La resta de competències assenyalades a l’apartat primer les exerceix la Presidència de la 
Diputació en virtut d’atribucions pròpies. 
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2  SOBRE COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

   
2.1 Correspon a la Junta de Govern l’exercici de les competències següents: 
 
2.1.1 En l’àmbit patrimonial: 
 

2.1.1.1 La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una 
durada superior a quatre anys. 
 
2.1.1.2 La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 
3.000.000 EUR i superior a 60.000 EUR. 
 
2.1.1.3 La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació, d’acord amb les 
Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 25 de gener de 
1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996). 
 
2.1.1.4 L’alteració de la qualificació jurídica de béns immobles de domini públic, en el 
cas que no comporti la seva desafectació. 

 
2.1.2 La designació de representants en altres entitats. 
 
2.1.3 L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents: 
 

a)  Convenis marc o protocols generals. 
 
b)  Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 
c)  Convenis específics per un import superior a 100.000 EUR. 
 

2.1.4 L’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes 
d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associades  i agrupacions per al 
sosteniment del lloc de treball de secretari. 

 
2.1.5 L’aprovació de Bases específiques per a l’atorgament de subvencions en 

concurrència competitiva, incloses les dels Organismes públics de la Diputació de 
Barcelona, i la convocatòria i la concessió de les que es derivin. 

 
2.1.6 L’aprovació de Bases per a l’atorgament de premis i beques. 
 
2.1.7 L’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a percebre per la 

prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat sigui 
superior a 601,01  EUR. 

 
2.1.8 En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la disposició 

de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les prescripcions 
següents: 

 
a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 
l’arrendament d’immobles. 
 
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o 
privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici 
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següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, 
percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s 
l’operació. 
 

2.1.9 L’adopció de mesures o l’establiment de criteris de coordinació general en relació 
amb els serveis i els organismes dependents de la Corporació, a proposta de la 
Presidència. 

 
2.1.10 L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit Local i 

Caixa de Crèdit de Cooperació Local. 
 
2.1.11 La resolució dels recursos administratius que s’interposin contra actes dictats en 

relació amb les matèries delegades per la Presidència, i, en especial, la resolució dels 
recursos de reposició, potestatius i obligatoris, regulats en la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, en la seva redacció donada per la Llei 4/99, de 13 de gener, i en l’article 
108 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; les resolucions econòmic – administratives segons la 
seva legislació especial, així com la resolució de les reclamacions administratives 
prèvies en matèria civil i laboral a l’exercici d’accions judicials previstes en la 
legislació vigent i la resolució dels recursos de revisió en els termes previstos en 
l’article 118 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, parcialment modificada per la Llei 
4/99, de 13 de gener i també la revocació d’actes i la rectificació d’errors materials, de 
fet o aritmètics, en els termes i supòsits previstos en l’article 105 de la Llei 30/92, de 
26 de novembre, per la qual s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú. 

 
2.1.12  L’exercici de les atribucions assignades directament per la legislació. 
 
2.1.13 L’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la L 7/1985, de 2 

d’abril, atribueixen al Ple i no tenen caràcter indelegable. 
 
2.2 La Junta de Govern exerceix per delegació del President les competències assenyalades 

als núm. 2.1.1.1 i 2.1.1.2, 2.1.2 a 2.1.4, 2.1.5 en allò que es refereix a l’aprovació de la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions i la concessió de les que es derivin, i 
2.1.8 a 2.1.11. 

 
2.3 La Junta de Govern exerceix per delegació del Ple les competències assenyalades  als 

núm. 2.1.1.4 i 2.1.5 , pel que fa a l’aprovació de les Bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions, 2.1.6, 2.1.7 i 2.1.13. 

 
3 SOBRE DELEGACIÓ DE LES PRESIDÈNCIES D’ÀREES I DE CONSORCIS, 

DIPUTADES I DIPUTATS DELEGATS I ADJUNTES I ADJUNTS D’ÀREA. 
 
3.1  Delegar les presidències de les Àrees que s’indicaran en les Diputades i els Diputats 

següents: 
 

a. Ilm. Sr. Rafael Roig Milà, la Presidència de l’ Àrea d’Hisenda i Recursos Interns. 
b. Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia, la Presidència de l’Àrea d’Infraestructures, 

Urbanisme i Habitatge. 
c. Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo, la Presidència de l’Àrea d’Esports. 
d. Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández, la Presidència de l’Àrea de Salut Pública i 

Consum. 
e. Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, la Presidència de l’Àrea de Benestar Social. 
f. Ilm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència de l’Àrea de Cultura. 
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g. Ilma. Sra. Carme García Suárez, la Presidència de l’Àrea d’Educació. 
h. Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas, la Presidència de l’Àrea d’Espais Naturals. 
i. Ilm. Sr. Joan Antoni Baron Espinar, la Presidència de l’Àrea de Medi Ambient. 
j. Ilm. Sr. Teodoro Romero Hernández, la Presidència de l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic. 
k. Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez, la Presidència de l’Àrea d’Igualtat i 

Ciutadania. 
l. Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons, la Presidència de l’Àrea de Comerç. 

 
3.2  Delegar les presidències dels Consorcis que s’indicaran en els Diputats següents: 
 

a. Ilm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència del Consorci de les 
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona. 

b. Ilm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència del Consorci del Centre 
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. 

c. Ilm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència del Consorci del Patrimoni 
de Sitges. 

 
3.3 Nomenar Diputades i Diputats delegats, per a les matèries i els serveis que s’indicaran, les 

persones següents: 
 

a. Ilm. Sr. Jordi Labòria Martorell, Diputat Delegat per a la Cooperació al 
desenvolupament i l’Assistència local, adscrit a l’Àrea de Presidència. 

b. Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero, Diputat Delegat per a la Societat del 
coneixement, adscrit a l’Àrea de Presidència. 

c. Ilma. Sra. Carmen García Lores, Diputada delegada per a la Cultura popular i 
tradicional, adscrit a l’Àrea de Cultura. 

d. Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella, Diputat delegat de Turisme, adscrit a l’Àrea de 
Desenvolupament econòmic. 

e. Ilm. Sr. Xavier Amor Martín, Diputat delegat de Participació ciutadana, adscrit a 
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania. 

 
3.4 Nomenar Diputats adjunts d’Àrea les persones següents: 
 

a. Ilm. Sr. Manuel Bustos Garrido, Diputat adjunt de l’Àrea de Presidència el qual 
assumirà també les tasques de representació institucionals de la Diputació de 
Barcelona en aquelles activitats i esdeveniments que organitzi o participi la 
Corporació en l’àmbit de les relacions europees. 

b. Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero, Diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns. 

c.  Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano, Diputada adjunta de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns. 

d. Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño, Diputat adjunt de l’Àrea d’Esports. 
e.  Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas, Diputada adjunta de l’Àrea de Benestar Social. 
f.  Ilm. Sr. Xavier Amor Martín, Diputat adjunt de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania.  

 
4  SOBRE COMPETÈNCIES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA, 

DIPUTADES I DIPUTATS DELEGATS I DIPUTADES I DIPUTATS ADJUNTS D’ÀREA 
 
4.1  Les Presidentes i els Presidents delegats d’Àrea, en relació amb el seu àmbit i d’acord 

amb les previsions d’aquest epígraf 4, exerciran les competències següents: 
 

a)  Convocar i presidir les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de Seguiment. 
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b)  Dirigir, impulsar, inspeccionar i gestionar en general els Serveis adscrits a l’Àrea, 
incloses les facultats de formular propostes i de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin tercers. Entre altres, es consideren inclosos en la delegació 
els actes següents: 

 
b.1) L’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no superi els 

6.000.000 EUR i sempre que estiguin previstos en el Pressupost. 
b.2) La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís 

que se’n derivi per a la Corporació no sigui superior a 30.050,60 EUR. 
b.3)  L’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior 

a 22.000 EUR, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu 
cas. 

b.4)  La convocatòria i l’atorgament de premis i beques. 
b.5)  En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera: 

 
 - l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació i les baixes i 

reduccions de crèdit de les subvencions no derivades del Pla de 
Concertació; 

 
 - i la resta de les previsions que determinin les bases d’execució del 

pressupost. 
 

c) En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la disposició 
de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les prescripcions 
següents: 

 
c.1)  Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 

l’arrendament d’immobles. 
 
c.2)  Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 

transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges 
del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i 
del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit 
corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació. 

 
d)  En el marc dels programes de l’Àrea respectiva, aprovar la cessió d’ús de béns 

mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 EUR. 
 
e)  Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la 

memòria de necessitats elaborada. 
 
f)  Aprovar i adjudicar els contractes menors. 
 

g) Ordenar la preparació, execució i publicació de les resolucions i acords de la 
Diputació relatius als assumptes de la seva competència. 

 
h) lo Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres 

documents que siguin conseqüència del funcionament dels serveis o de l’exercici de 
les facultats delegades en aquest acte, en aquells supòsits que la representació no 
sigui exercida per la Presidència de la Corporació. 
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i)  Aquelles altres necessàries per al bon funcionament dels serveis propis del seu àmbit, 
sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la present delegació o en 
les bases d’execució del pressupost. 

 
4.2 Les competències previstes en les lletres b) a i) de l’apartat 4.1 es deleguen també 

genèricament en favor dels Diputats delegats i Diputades delegades en relació amb la 
matèria o els serveis, la gestió dels quals tinguin encomanada. 

 
Els Diputats delegats i les Diputades delegades exerciran aquestes competències d’acord amb 
l’adscripció a l’Àrea corresponent i amb dependència del seu President o de la seva Presidenta. 
 
4.3 Les Diputades i els Diputats adjunts d’Àrea exerciran les atribucions següents: 
 

a)  Presidir i convocar les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de Seguiment 
en absència del President o Presidenta de l’Àrea. 

 
b)  Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea, que el President 

o Presidenta d’aquesta li encarregui expressament. 
 
c)  Impulsar i dirigir algun o alguns serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec i sota la 

supervisió del President o de la Presidenta de l’Àrea. 
 
d)  Signar per ordre del President o Presidenta de l’Àrea la documentació de tràmit pròpia 

del funcionament ordinari dels Serveis adscrits a l’Àrea, llevat de la que suposi 
l’emissió o la resolució d’actes que afectin tercers, així com les comunicacions dels 
assumptes que hagin estat prèviament resolts per l’òrgan competent. 

 
e) Substituir el President o Presidenta de l’Àrea en els supòsits d’absència, malaltia o 

vacant. 
 
f) Aquelles altres que li siguin delegades específicament per la Presidència de la 

Corporació. 
 
4.4  A més de les ja atribuïdes, es delega en favor de la Presidència de l’Àrea d’Hisenda i 

Recursos Interns: 
 

4.4.1 L’exercici de les competències en matèria de comandament directe del personal pel 
que afecta a totes les Àrees de la Diputació, que no s’ha reservat la Presidència. 

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

Presidència detallades als epígrafs 1.1.5.b), 1.1.9 i 1.1.21. 
 
4.4.3  En l’àmbit patrimonial: 
 

a)  Adoptar l’acte d’iniciació dels expedients sobre negocis jurídics patrimonials de 
conformitat amb la memòria justificativa elaborada. 

 
b)  Formalitzar els negocis jurídics patrimonials, tant en document contractual com 

en cas d’elevar-se a escriptura pública. 
 
c)  Adoptar els actes d’execució o gestió dels contractes i altres negocis jurídics 

patrimonials, entre d’altres, subrogacions, cessions, pròrrogues, autorització 
d’obres, modificacions, revisió de preus i anàlegs, així com la resolució de 
reclamacions relatives al contractes patrimonials. 
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d)  Aprovar l’extinció dels contractes patrimonials, ja sigui mitjançant liquidació o 

resolució anticipada. 
 
e)  L’exercici d’altres competències relatives a l’àmbit patrimonial de la Corporació 

no atribuïdes o reservades a altres òrgans. 
 

4.4.4 La resolució de les peticions d’assistència econòmicofinancera que formulin els ens 
locals de la província de Barcelona. 

 
4.5 A més de les ja atribuïdes, es delega a favor del Diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i 

Recursos Interns, Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero: 
 

4.5.1 La presidència de la Mesa de contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns. 
 

4.5.2 L’exercici de les competències de contractació que corresponguin a l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns d’acord amb les previsions d’aquest epígraf 4, i en allò no afectat 
per les previsions de l’apartat 4.4.3. 

 
4.6 Amb el caràcter d’òrgans de contractació, es deleguen a favor de les Presidències i del 

Diputat adjunt de les Àrees que s’indiquen en el número 4.6.5, i en relació amb el seu 
àmbit, les competències següents: 

 
4.6.1 Aprovar i adjudicar els expedients de contractació no atribuït a altres òrgans, i fins al 

límit quantitatiu de 6.000.000 EUR, amb l’excepció dels contractes de concessió 
d’obra pública i de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, la competència 
dels quals correspon al Ple. 

 
4.6.2 Aprovar els actes relatius al patrimoni que es detallen a continuació: 
 

a) L’adquisició i l’alienació de béns i drets quan el seu valor sigui igual o inferior a 
3.000.000 EUR i superior a 18.000 EUR. 

 
b) La concessió de béns amb un cànon igual o inferior a 3.000.000 EUR i superior 

a 18.000  EUR. 
 
4.6.3 Les atribucions assenyalades en el número anterior inclouran l’autorització i la 

disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que en aquest darrer cas 
s’observin les prescripcions següents: 

 
a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 

l’arrendament d’immobles. 
 
b) Que no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici següent immediat, 

del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots 
ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació. 

 
4.6.4 Adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació, com ara els relatius 
a l’aprovació de certificacions finals d’obres executades -incloses les de major amidament-, de 
pròrrogues no penalitzades en cas de demora en l’execució, de devolució i cancel·lació de 
garanties definitives, de liquidació de contractes, de plans de seguretat i salut en el treball i 
d’altres anàlegs, excepció feta dels contractes menors. 
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No s’entendrà acte d’execució a aquests efectes l’aprovació d’actes de fixació de 
preus contradictoris. 

 
4.6.5  Les competències detallades en els quatre números anteriors seran exercides: 
 

a) Per la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge, en relació amb els expedients tramitats pels Serveis i Oficines adscrits a 
l’Àrea. 
 
b) Per la Presidència delegada de l’Àrea d’Espais Naturals, en relació amb els 
expedients tramitats per la Gerència de Serveis que hi és adscrita i l’Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.  
 
c) Pel Diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Il·lm. Sr. Ezequiel 
Martínez Mulero, en relació amb els expedients tramitats per la resta de Serveis i 
Oficines de la Corporació diferents dels esmentats en els dos paràgrafs anteriors. 

 
4.7 Delegar en la Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia, Presidenta delegada de l’Àrea 

d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, les competències de la Presidència 
relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la Llei d’expropiació forçosa de 16 de 
desembre de 1954, i al Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret 
de 26 d’abril de 1957. 

 
4.8 Delegar en favor de les Diputades i els Diputats esmentats en els apartats anteriors la 

resolució dels recursos administratius que s’interposin contra actes dictats en relació 
amb les matèries delegades, i, en especial, la resolució dels recursos de reposició, 
potestatius i obligatoris, regulats en la Llei 30/92, de 26 de novembre, en la seva 
redacció donada per la Llei 4/99, de 13 de gener, i en l’article 108 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril; les resolucions econòmic – administratives segons la seva legislació especial, 
així com la resolució de les reclamacions administratives prèvies en matèria civil i 
laboral a l’exercici d’accions judicials previstes en la legislació vigent i la resolució dels 
recursos de revisió en els termes previstos en l’article 118 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, parcialment modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i també la 
revocació d’actes i la rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics, en els termes i 
supòsits previstos en l’article 105 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, per la qual 
s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 
5 SOBRE MESURES RELATIVES A COMPETÈNCIES EN RELACIÓ AMB EL PLA DE 

CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011 
 
Als efectes de l’execució del Pla de Concertació, com a desplegament estructurat de les 
previsions del Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011 (d’ara en endavant “Protocol General” o “Protocol”), aprovat pel Ple de la Diputació 
de Barcelona en sessió de 20 de desembre de 2007, s’estableixen, d’acord amb les previsions 
contingudes en la present Refosa, les mesures organitzatives relatives a competències que tot 
seguit es fan constar.  
 
5.1 Atribucions que es reserva la Presidència: 
 

a) Constatar i rebutjar, si s’escau, les adhesions al Protocol General d’acord amb el 
procediment d’adhesió establert a la clàusula sisena del Protocol. 
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b) Elevar al Ple de la Corporació l’aprovació del tancament i liquidació definitiu del Pla de 
concertació, transcorregut el període de vigència establert pel Protocol general 
corresponent, el que pot incloure la revocació d’accions de suport de l’àmbit de suport a 
les infraestructures i els equipaments. 

 
c) Elevar al Ple de la Corporació la creació de programes complementaris, 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.  

 
d) Elevar a Junta de Govern de la Corporació l’aprovació del catàleg de serveis i activitats 

o instrument de desplegament anàleg que comprengui l’oferta conjunta de la Diputació 
de programes corresponents a l’Àmbit de suport als serveis i les activitats, així com la 
seva regulació, convocatòria, resolució, i la seva liquidació i tancament definitiu, que 
pot comportar revocació d’accions de suport, en els termes que estableixi la 
convocatòria corresponent. 

 
e) La resolució d’accions de suport del Pla de concertació atorgades per concessió directa 

d’un import superior a 22.000 EUR, i la seva modificació, si s’escau, el que inclou 
l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas, quan aquest no superi els 100.000 
euros. 

 
f) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis de destinació, les 

subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions de crèdit de les accions de 
suport derivades de l’Àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació 
atorgats pel procediment de concurrència pública, en els termes establerts per la 
convocatòria corresponent. 

 
g) Presidir les Meses de Concertació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals 

adherits, per tal de concertar i programar les actuacions de l’Àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments per al període 2008-2011, desplegant les 
disposicions de la clàusula dotzena del Protocol General.  

 
h) Presidir la resta d’instruments i espais de concertació específics, creats d'acord amb 

l'establert en la clàusula 12 del Protocol General. 
 

i) Comunicar els compromisos adoptats en el si de les Meses de Concertació, o d’altres 
instruments i espais de concertació específics, entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals adherits al Protocol General, d’acord amb l’establert en la clàusula 12.7 del 
Protocol. 

 
j) Dictar, en execució del Pla de Concertació, les Instruccions de desplegament i les  

Instruccions de gestió, definides per a la programació, la formalització i gestió de les 
actuacions derivades del Pla de Concertació d’acord amb l’establert en la clàusula 15.1 
del Protocol General. 

 
k) Signar els convenis específics de col·laboració que se subscriguin entre la Diputació de 

Barcelona i els ens locals adherits com a formalització dels ajuts derivats del Pla de 
Concertació, l’import dels quals superi els 100.000 EUR, o quan la presidència avoqui 
aquesta competència. 

 
l) Dictar la resta de disposicions necessàries per tal d’implementar i fer efectiu el 

contingut del Pla de Concertació. 
 

5.2. Atribucions de les presidències delegades d’Àrees gestores i diputades i diputats delegats: 
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a) La resolució d’accions de suport del Pla de concertació atorgades per concessió directa 

d’un import no superior a 22.000 EUR, i la seva modificació, si s’escau, el que inclou 
l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas. 

 
b) Aportar en el marc de les Meses de Concertació entre la Diputació de Barcelona i els 

ens locals adherits, la informació relativa a la seva Àrea respectiva que sigui necessària 
per a la presa de decisions. 

 
c) Participar en l’elaboració de les directrius estratègiques i polítiques de desplegament 

del Pla de Concertació i, en tot cas, participar en la definició dels continguts dels 
programes d’aquells instruments que comprenguin l’oferta conjunta de l’Àmbit de suport 
als serveis i les activitats, segons disposa la clàusula onzena del Protocol. 

 
d) Signar els convenis específics de col·laboració com a formalització dels ajuts derivats 

del Pla de Concertació, que se subscriguin entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals adherits l’import dels quals no superi els 100.000 EUR. 

 
6 SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES RELATIVES A ORGANISMES AUTÒNOMS I 

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS. 
 
6.1 Delegar la presidència dels Organismes autònoms de la Diputació de Barcelona que 

s’indicaran en les Diputades i els Diputats següents: 
 

a. Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano, Presidenta delegada de la Fundació Pública 
Casa de Caritat. 

 
b. Ilm. Sr. Rafael Roig Milà, President delegat de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
c. Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo, President delegat del Patronat d’Apostes. 
 
d. Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz, President delegat de l’Institut del Teatre 

 
6.2 Els Presidents delegats exerciran les seves funcions de conformitat amb els Estatuts 

dels respectius organismes i en els termes detallats en la present Refosa. 
 
6.3 El President de la Diputació de Barcelona es reserva les competències següents: 
 

a)  Presidència de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), Entitat pública empresarial. 
 
b) En relació amb els Organismes públics de la Diputació de Barcelona,  l’exercici 

de les atribucions següents: 
 

b.1) Nomenar i disposar el cessament del personal eventual de caràcter directiu 
al servei de l’Organisme. 
 
b.2) Nomenar i disposar el cessament del personal eventual de confiança o 
d’assessorament especial al servei de l’Organisme. 
 
b.3) Disposar la separació del servei de personal funcionari i l’acomiadament 
del laboral, donant-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
 
b.4) Nomenar i disposar el cessament de les persones que ocupin els llocs de 
treball de Direcció General, Direcció i Gerència. 
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b.5) Adoptar les mesures necessàries per coordinar tots els organismes vinculats 
i dependents de la Diputació. 

 
 b.6) L’atorgament de subvencions per concessió directa per un import superior a 

22.000 EUR. 
 
 b.7)  L’autorització per a desplaçaments del personal de l’Organisme fora de la 

província de Barcelona. 
 
 b.8) L’aprovació de convenis específics l’import dels quals no superi els 100.000 

EUR dins l’àmbit d’aplicació del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat. 

 
 b.9) La resta de competències que els respectius Estatuts atribueixen a la 

Presidència de la Diputació. 
 
 b.10) La firma de convenis, altres documents i resolucions quan avoqui aquestes 

competències. 
 

6.4 En relació amb els Organismes públics dependents, correspon a la Junta de Govern de 
la Diputació l’exercici de les competències següents: 

 
a)  L’aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 EUR dins 

l’àmbit d’aplicació del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
b) L’aprovació de Bases específiques per a l’atorgament de subvencions en 

concurrència competitiva, i la convocatòria i la concessió de les que es derivin. 
 
La Junta de Govern exerceix per delegació del Ple la competència relativa a l’aprovació de les 
Bases esmentades a l’apartat b, i per delegació de la Presidència la resta. 
 
7 SOBRE ATRIBUCIÓ DE L’ADOPCIÓ DE L’ACTE D’INICIACIÓ EN ELS EXPEDIENTS 

DE CONTRACTACIÓ L’APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DELS QUALS CORRESPON AL 
PLE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
7.1  Les Presidències delegades d’Àrea i d’organismes públics, les Diputades i els Diputats 

delegats per a matèries i serveis i el Diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns tenen atribuïda l’adopció de l’acte d’iniciació en relació amb aquells expedients en 
què l’òrgan de contractació sigui el Ple de la Diputació de Barcelona, tot això a l’empara 
del que preveu la disposició addicional novena del Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions públiques, en relació amb els articles 73.1 d’aquest 
mateix text reglamentari i 22 i 93.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, els quals tenen un contingut anàleg al derogat 67.1 del Text refós de la Llei 
de contractes de les Administracions públiques. 

 
7.2  La referida atribució va ser acordada pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de 

28 de juliol de 2005, i publicada en el BOPB núm. 185, de 4 d’agost de 2005”. 
 
Segon.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, en compliment del que 
disposa l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, així com en la 
pàgina web de la Diputació de Barcelona.  
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Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol altre resolució que, en tot o en part, 
s’oposi a la present. 
 
Quart.- Aquest Decret de delegació, en forma de Refosa núm. 1/2010, entrarà EN 
VIGOR I PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS a partir de l’1 juliol de 2010, excepció feta 
del nomenament de l’Ilm. Sr. Xavier Amor Martín com a Diputat adjunt de l’Àrea 
d’Igualtat i Ciutadania, que els produeix des de la data de la present resolució, i 
mantindrà la seva vigència mentre que aquesta Presidència no acordi la seva 
derogació, modificació o avocació, o en el cas que es produís el nomenament d’un/a 
nou/va President/a de la Diputació de Barcelona.  
 
Cinquè.-  En totes les resolucions que es dictin per les Diputades i els Diputats 
delegats HAURÀ DE CONSTAR EXPRESSAMENT que es realitza per delegació, així 
com la data i el número de Decret que correspongui a la present resolució.  
 
Sisè.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ de la present resolució en la 
primera sessió ordinària que se celebri, en compliment del que disposa l’article 64.4 
del ROF.  
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
10.- Ratificar el Decret de la Presidència de data 11 de juny de 2010, que resol 
aprovar l’Informe sobre l’expedient de correcció de les disfuncionalitats 
territorials del nucli de la Beguda Alta, incoat per la Comissió de Delimitació 
Territorial de la Generalitat de Catalunya. 
 
“I.- ANTECEDENTS I COMPETÈNCIA. 
 
En data 20 de maig ha tingut entrada al Registre general de la Corporació una còpia 
autenticada de l’expedient tramitat per la Comissió de Delimitació Territorial del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la correcció de 
les disfuncionalitats territorials del nucli de la Beguda Alta, dels municipis de Masquefa, 
Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 23.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, la Comissió de 
Delimitació Territorial ha de demanar informe en el termini de vint dies als consells 
comarcals i a les diputacions provincials afectades. 
 
És competència indelegable del Ple de la Diputació emetre el preceptiu informe en els 
expedients de fusió, agregació i segregació dels municipis del seu territori, segons així 
ho disposa l’article 28.1.b), del Text refós de disposicions vigents en matèria de règim 
local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 
 
Atesa la impossibilitat de sotmetre a l’aprovació del Ple de la Corporació, en la seva 
sessió ordinària del dia 27 de maig, l’informe a emetre, per raons obvies 
d’impossibilitat material en estar ja confegida l’ordre del dia i convocada la sessió en 
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aquesta data, la propera reunió no està prevista fins el dia 1 de juliol, raó per la qual 
cal que l’informe sigui aprovat amb caràcter d’urgència, donat que el termini de vint 
dies fineix el proper 14 de juny. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 61.19 del Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les Entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, correspon al President de la Diputació l’exercici de les accions judicials i 
administratives en cas d’urgència, donant-ne compte al Ple en la primera sessió que 
celebri, per la qual cosa procedeix l’aprovació de l’informe en els termes exposats. 
 
L’apartat 1.1.1. de la Refosa 1/2009, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret  de la 
Presidència de 18 de desembre de 2008 i publicada al BOPB núm. 308, de 
24/12/2008, disposa així mateix que correspon a la Presidència de la Corporació 
l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i les de la Junta de 
Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent 
sessió que celebri. 
 
II.- INFORME.  
 
En data 9 de juny de 2010 i per l’Observatori Territorial, de la Direcció d’Estudis i 
Prospectiva d’aquesta Corporació, ha estat emès l’informe preceptiu que a continuació 
és transcriu: 
 

“INFORME SOBRE L’EXPEDIENT DE CORRECCIÓ DE LES DISFUNCIONALITATS 
TERRITORIALS DEL NUCLI DE LA BEGUDA ALTA DELS MUNICIPIS DE 
MASQUEFA, SANT ESTEVE SESROVIRES I SANT LLORENÇ D’HORTONS 

 
ÍNDEX 
 
1. Consideracions legals 
2. Alternatives per a la correcció de la disfuncionalitat territorial 
 
 2.1. Annexió a Masquefa 
 2.2. Annexió a Sant Esteve Sesrovires 
 2.3. Annexió a Sant Llorenç d’Hortons 
 
3. La necessitat d’un estudi previ 
4. La inoportunitat de l’expedient 
 
4.1. El Pla Parcial de la Masia d’en Bach 
4.2. La recent creació de la Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda Alta 
 
5.Conclusions 
 
La Comissió de Delimitació Territorial, depenent del Departament de Governació i 

Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a aquesta 
Corporació, amb data 20 de maig de 2010, l’elaboració d’un informe en relació a la 
correcció d’una disfuncionalitat territorial al nucli de la Beguda Alta. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 60

Després d’analitzar la documentació facilitada en l’expedient tramés a la Diputació de 
Barcelona i tenint en compte el marc legal d’aplicació així com les dades de que disposa 
aquesta Corporació, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
1. Consideracions legals 
 
Les normes que defineixen el marc legal d’aplicació al cas plantejat són: 
 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril. 
 Decret 244/2007 de 6 de novembre pel qual es regula la constitució i la demarcació 

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

 
El Decret 244/2007 estableix en l’apartat c) del seu article 21 que es considerarà 
disfuncionalitat territorial, “aquells nuclis, no capitals de municipi, partits per un o més termes 
municipals”. 
 
Tanmateix el propi decret estableix que correspon a la Comissió de Delimitació Territorial 
elaborar les propostes per a la correcció de les disfuncionalitats territorials, i que aquesta 
haurà de sol·licitar als consells comarcals i a les diputacions provincials afectades 
l’elaboració d’un informe previ, com així s’ha fet.  
 
La proposta de la Comissió de Delimitació Territorial s’haurà de sotmetre també a informe 
dels municipis afectats que, en el termini de dos mesos, hauran d’adoptar un acord sobre la 
correcció proposada, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de l’ens local. L’expedient s’haurà de sotmetre també a dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora i s’haurà de posar en coneixement de l’Administració de l’Estat. 
 
La Diputació de Barcelona, en la seva condició d’administració local al servei dels municipis 
de la província ha estat sempre extremadament respectuosa amb el principi d’autonomia 
local, en el sentit del dret i la capacitat de les entitats locals per tal d’ordenar i gestionar una 
part important dels afers públics que els hi ha estat encomanats, tal com contempla la Carta 
Europea d’Autonomia Local del 1985, en especial pel que fa a la protecció dels seus límits 
municipals. 
 
És fent ús d’aquest principi d’autonomia local que, tal com es recull al Decret 244/2007 i a la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els tres municipis de la Beguda Alta van 
aprovar l’any 2009 la creació d’una Mancomunitat Intermunicipal per la prestació de serveis 
en aquest nucli. 
 
En aquest sentit, des de la Diputació de Barcelona entenem que cal cercar un acord dels 
tres consistoris que faciliti l’adopció d’una solució consensuada. Decidir modificar els límits 
d’aquests municipis en contra de la seva voluntat suposaria una lesió dels interessos dels 
esmentats ens i de la seva autonomia. 
 
Dit això, procedirem a continuació a valorar les diferents alternatives que proposa l’informe 
de la Comissió de Delimitació Territorial per tal de corregir la disfuncionalitat territorial de la 
Beguda Alta. 
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2. Alternatives per a la correcció de la disfuncionalitat territorial 
 
Com bé descriu l’expedient tramés per la Comissió de Delimitació Territorial a aquesta 
Corporació, la Beguda Alta és un nucli de població partit entre els municipis de Masquefa, 
Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons, pertanyents respectivament a les 
comarques de l’Anoia, el Baix Llobregat i l’Alt Penedès, de la província de Barcelona.  
 
La Beguda Alta compleix actualment un dels supòsits de disfuncionalitats previstos a l’article 
21 del Decret 244/2007, concretament al supòsit c que es refereix als casos de “nuclis, no 
capitals, partits per un o més termes municipals”. No obstant, cal tenir en compte que tal i 
com apunta l’informe de la Comissió de Delimitació Territorial, hi ha infrastructures (4art 
cinturó) previstes al planejament territorial i desenvolupaments urbanístics (Pla Parcial 
Masia d’en Bach) previstos al planejament municipal d’algun dels municipis afectats (Sant 
Esteve Sesrovires) que podrien modificar l’esmentat supòsit, com s’especifica més 
endavant. 
 
L’informe elaborat per la Comissió de Delimitació Territorial valora tres possibles alternatives 
per tal de corregir la disfuncionalitat territorial de la Beguda Alta. 
 
Aquesta és la valoració que fem des de la Diputació de Barcelona de les tres alternatives: 
 
2.1 Annexió a Masquefa 
 
La proximitat i les facilitats de comunicació (500 metres lineals) entre la urbanització Can 
Parellada, pertanyent a Masquefa, i la Beguda Alta fan pensar que les relacions (funcionals, 
econòmiques, etc.) entre el municipi i el nucli han de ser fluides. 
 
No obstant caldria però contrastar i analitzar més a fons l’afirmació que incorpora l’informe 
de la Comissió quan diu que “Masquefa és el centre de serveis principal de la Beguda Alta”. 
Caldria especificar i quantificar quins són aquests serveis que Masquefa presta a la Beguda 
Alta.  
 
Caldria per tant fer un estudi de detall, però tot apunta a que per Masquefa no suposaria un 
impacte significatiu ni en termes demogràfics ni econòmics l’annexió del nucli de la Beguda 
Alta. 
 
2.2 Annexió a Sant Esteve Sesrovires 
 
Sant Esteve Sesrovires té en l’actualitat diversos desenvolupaments urbanístics aprovats 
però pendents d’executar  que poden modificar substancialment la seva fesomia i les seves 
relacions amb la Beguda Alta.  
 
És per tant fonamental conèixer els detalls del pla parcial Masia d’en Bach ja que el seu 
desenvolupament podria suposar l’annexió natural de la Beguda Alta a Sant Esteve formant 
un continu urbà. 
 
Igualment, tal i com afirma l’informe de la Comissió de Delimitació Territorial, cal tenir 
present que l’execució del PGOUM podria comportar la connexió entre els nuclis de la 
Beguda Alta, Vallserrat i Sant Esteve. 
 
Altrament també està pendent de concretar-se el traçat definitiu de l’Autovia B-40 que podria 
passar molt a prop del municipi. La construcció d’aquesta infrastructura, depenent de quina 
de les alternatives s’acabés adoptant, podria separar definitivament el nucli de la Beguda 
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Alta de la resta del municipi, creant una barrera que en cas d’haver annexionat prèviament 
la Beguda Alta a Sant Esteve suposaria una nova disfunció territorial. 
 
En canvi tot i la possible proximitat futura que es podria intuir pel planejament pendent 
d’executar, actualment la connexió viària es fa a través de la Beguda Baixa que pertany a 
Sant Llorenç d’Hortons. 
 
En aquest cas també caldria per tant fer un estudi de detall, però tot apunta a que per Sant 
Esteve tampoc no suposaria un impacte significatiu ni en termes demogràfics ni econòmics 
l’annexió del nucli de la Beguda Alta. 
 
2.3 Annexió a Sant Llorenç d’Hortons 
 
Sant Llorenç d’Hortons és com bé explica l’informe de la Comissió la capital municipal més 
allunyada de la Beguda Alta. 
 
No s’entén a què és refereix la Comissió de Delimitació Territorial quan en el seu informe 
manifesta que “Sant Llorenç d’Hortons és el municipi que manté una estructura social més 
propera a aquest nucli de població”. No queda clar si es refereix a una estructura social 
similar o bé està parlant en termes de proximitat física. 
 
La connexió viària principal passa per Masquefa tot i que hi ha camins rurals que 
comuniquen directament amb el nucli.  
 
El planejament de Sant Llorenç no preveu en cap cas una possible connexió urbana amb la 
Beguda Alta atès que els terrenys entremig estan qualificats com a no urbanitzables 
d’interès agrícola. 
 
Caldria també fer-ne un estudi de detall, però tot apunta a que per Sant Llorenç tampoc no 
suposaria un impacte significatiu ni en termes demogràfics ni econòmics l’annexió del nucli 
de la Beguda Alta.  
 
No obstant, per la seva localització més allunyada respecte al nucli i per les reserves de sol 
que ho impossibiliten, no sembla que l’annexió a Sant Llorenç d’Hortons pugui ser una 
alternativa raonable ni eficient per resoldre la disfuncionalitat que planteja la Beguda Alta. 
 
3. La necessitat d’un estudi previ 
 
L’informe de la Comissió de Delimitació Territorial destaca per la seva brevetat i aporta poca 
informació. 
 
Tal i com ja s’apunta a la valoració feta de les tres alternatives proposades per l’informe de 
la Comissió, caldria realitzar un informe tècnic previ que permetés mesurar i valorar de 
forma rigorosa i acurada les implicacions en termes demogràfics, territorials i sobretot en 
termes econòmics relacionats amb la prestació de serveis i manteniment dels espais, que 
tindria qualsevol decisió que es prengués relacionada amb el futur de la Beguda Alta i la 
seva possible annexió a algun dels municipis dels que forma part. 
 
Mentre no es disposi d’aquesta informació entenem que cal regir-se pel criteri de prudència i 
no prendre cap decisió que pogués hipotecar el futur de cap dels tres municipis o del propi 
nucli. 
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4. La inoportunitat de l’expedient 
 
Aquesta institució no disposa d’informació relativa a les causes que han portat a la Comissió 
de Delimitació Territorial a iniciar la tramitació d’aquest expedient per resoldre justament en 
aquest moment, una disfunció territorial com la de la Beguda Alta que fa dècades que 
existeix.  
 
Diferents qüestions que expliquem a continuació fan pensar que potser l’actual no és el 
millor moment per plantejar-se la correcció de la disfunció territorial de la Beguda Alta. 
 
4.1. El Pla Parcial Masia d’en Bach i el traçat del 4art Cinturó 
 
En primer lloc existeixen massa interrogants en el futur immediat d’aquest nucli pel que fa a 
la implantació de grans infrastructures i a desenvolupaments urbanístics.  
 
Cal més temps per poder valorar amb rigor l’afectació que els desenvolupaments urbanístics 
previstos poden acabar tenint a la Beguda Alta. Cal conèixer els detalls i el calendari 
d’aquest planejament aprovat però no executat encara. 
 
No es tracta d’una qüestió menor ja que l’actual nucli, aïllat, podria deixar de ser-ho en cas 
d’executar-se el desenvolupament previst al Pla Parcial Masia d’en Bach de Sant Esteve 
Sesrovires. En aquest cas, com bé estableix l’informe de la Comissió de Delimitació 
Territorial, la Beguda Alta podria deixar de ser un nucli aïllat per passar a ser un nucli, no 
capital de municipi, annex al nucli d’un municipi veí formant continu urbà (supòsit b). 
 
També cal veure com es resol finalment el traçat de l’Autovia B-40 també coneguda com a 
4rt Cinturó, prevista en el planejament territorial de Catalunya. El Pla Territorial Parcial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, aprovat definitivament el passat 2 d’abril de 2010 deixa 
en mans de l'Estat el traçat definitiu del Quart Cinturó. En concret, estableix que el 
recorregut haurà de ser resolt entre les diferents alternatives a través de l'estudi informatiu 
que l'administració de l'Estat realitzi. El Quart Cinturó segueix sense tenir un traçat únic i 
definitiu però en funció del traçat finalment escollit la Beguda Alta podria acabar sent part 
d’un municipi aïllat de la resta del municipi pel pas de grans infrastructures (supòsit f) 
 
4.2. La recent creació de la Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda Alta 
 
El 23 de novembre del 2009 va tenir lloc l’aprovació definitiva dels estatuts de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda Alta. La Mancomunitat, aprovada amb un ampli 
suport dels regidors dels tres consistoris, va rebre també l’informe favorable dels Consells 
Comarcals així com de la Diputació de Barcelona. 
 
La unanimitat amb que es van aprovar els estatuts evidencia l’entesa i la voluntat de 
cooperació que actualment presideix les relacions entre els tres ajuntaments en tot el 
relacionat amb la Beguda Alta.  
 
La Mancomunitat neix amb l’objectiu de resoldre les mancances en la prestació de 
determintats serveis que venien patint els veïns de la Beguda Alta justament per la seva 
situació a cavall de tres municipis.  
 
La nova Mancomunitat prestarà serveis de recollida d’escombraries, d’abastament d’aigua 
potable, d’enllumenat públic, de xarxa de clavegueram, de pavimentació i manteniment de 
vies públiques i d’educació i sanitat en els termes previstos a la Llei de Règim Local. 
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Entenem que la recent creació d’aquesta Mancomunitat, adreçada justament a posar fi als 
problemes provocats per la partició del nucli i l’ampli consens institucional que l’ha fet 
possible, recomanen si més no deixar passar un temps prudencial que permeti valorar en 
quina mesura el funcionament de la Mancomunitat és el desitjat i previst als seus objectius. 
 
5. Conclusions 
 
 Per una qüestió de respecte a l’autonomia municipal però també de racionalitat política i 

administrativa tenint en compte el procediment que estableix el decret 244/2007 per la 
correcció de les disfuncionalitats territorials, seria recomanable cercar el consens dels 
ajuntaments afectats atès que qualsevol decisió que es prengui requerirà de l’aprovació 
per majoria absoluta dels respectius plens.  

 
 De les alternatives plantejades per la Comissió de Delimitació Territorial, l’annexió a 

Masquefa i l’annexió a Sant Esteve Sesrovires sembla que serien les que millor podrien 
contribuir a la correcció de la disfuncionalitat de la Beguda Alta. No obstant, abans de 
prendre cap decisió seria necessari quantificar amb precisió els serveis que aquests 
municipis estan prestant a la Beguda Alta i analitzar amb més detall les possibles 
transformacions territorials previstes a Sant Esteve Sesrovires. 

 
 Caldria per tant realitzar un estudi de detall que permetés quantificar i valorar amb 

precisió els impactes demogràfics, econòmics i territorials que la hipotètica agregació de 
la Beguda Alta generaria a les diferents alternatives plantejades, inclosos els costos de 
manteniment i de prestació de serveis públics locals que suposaria per l’ajuntament 
receptor del nucli. Sense aquesta informació i només amb la informació facilitada a 
l’informe tramés per la Comissió de Delimitació Territorial no és possible concloure amb 
rigor quina de les alternatives seria la més adequada. 

 No sembla l’actual el moment més oportú per iniciar l’expedient per la correcció 
d’aquesta disfuncionalitat. Els projectes previstos tant al planejament territorial com 
urbanístic per l’àmbit en qüestió (Pla Parcial Mas d’en Bach i Autovia B-40) fan 
aconsellable ajornar la decisió al respecte fins que aquests s’hagin desenvolupat i tinguin 
un traçat definitiu. 

 
 La recent aprovació de la Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda Alta i l’ampli 

consens que l’ha fet possible representen un important avenç en l’objectiu de resoldre les 
mancances en la prestació de serveis a la Beguda Alta. Fora per tant recomanable 
deixar transcórrer un cert temps i esperar a valorar el funcionament de la nova 
Mancomunitat abans de decidir modificar els límits municipals”. 

 
En conseqüència, atesa la urgència i en ús de les facultats conferides a la Presidència, 
es proposa l’adopció de la següent  

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Aprovar l’informe sobre l’expedient de correcció de les disfuncionalitats 
territorials del nucli de la Beguda Alta, dels municipis de Masquefa, Sant Esteve 
Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons, emès per l’Observatori Territorial de la Direcció 
d’Estudis i Prospectiva de l’Àrea de Presidència d’aquesta Corporació, de data 9 de 
juny de 2010, el qual ha estat transcrit a l’apartat II de la part expositiva de la present 
resolució. 
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Segon.- Sotmetre el present Decret a la consideració del Ple ordinari de la Diputació 
de Barcelona, previst pel dia 1 de juliol de 2010, als efectes de la seva ratificació si 
s’escau. 
 
Tercer.- Donar trasllat de la present resolució a la Comissió de Delimitació Territorial 
del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats 
assistents del grup de Convergència i Unió i del grup del Partit Popular, sent el resultat 
definitiu de 28 vots a favor i 21 abstencions. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
11.- Dictamen de data 1 de juliol de 2010 que proposa aprovar la creació del lloc 
de treball base de “Referent de Seguretat” amb efectes 1 de juliol de 2010, 
deixant sense efecte els llocs de treball de Referent d’Operatives i Incidències, 
Referent de Seguretat de Recintes i Agent d’Inspecció, adscrits a l’Oficina de 
Seguretat de la Subdirecció de Logística. 
 
“Vista la necessitat manifestada per la Subdirecció de Logística de racionalitzar el 
desenvolupament de tot un conjunt de funcions repartides actualment entre diversos 
llocs de treball adscrits a l’Oficina de Seguretat, amb l’objectiu de respondre 
eficaçment a les exigències plantejades per la responsabilitat que té la mateixa Oficina 
de planificar, dirigir, coordinar i controlar les activitats vinculades a la gestió de 
sistemes de vigilància i seguretat de persones i béns de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la formalització d’aquest nou lloc de treball permetrà dotar l’Oficina de 
Seguretat d’una figura organitzativa caracteritzada per l’atribució d’una major 
polivalència funcional en el desenvolupament de les seves responsabilitats 
professionals, la qual cosa contribuirà a la simplificació del contingent de llocs de 
treball de la Corporació, afavorint l’eficiència en la configuració orgànica de Diputació 
de Barcelona.  
 
Atès que s’ha procedit, per part dels tècnics de la Direcció de Serveis de Recursos 
Humans a la descripció funcional d’aquest nou lloc i a la seva valoració i classificació, 
en termes de competència tècnica, requeriments en la solució de problemes i 
responsabilitat. 
 
Vist que l’article 33.2.f) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local atribueix al Ple de la Corporació l’organització de la Corporació.   
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe 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.- Suprimir els llocs de treball de Referent d’Operatives  i Incidències, Referent 
de Seguretat de Recintes i Agent d’Inspecció, adscrits a l’Oficina de Seguretat de la 
Subdirecció de Logística. 
 
Segon.- Crear el lloc de treball base de Referent de Seguretat, amb les 
característiques i funcions que figuren en la fitxa annexa a aquesta resolució. 
 
Tercer.- Procedir a assignar a aquest nou lloc de treball base el codi retributiu 
18.A544, d’acord amb les consideracions al·legades a la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Quart.- Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2010.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
12.- Dictamen de data 15 de juny de 2010 que proposa, d’una banda, ratificar 
íntegrament l’acord adoptat per la Junta de Govern d’aquesta Corporació, de 
data 10 de juny de 2010, referent a l’aplicació de les retribucions i l’aprovació de 
les noves taules retributives del personal funcionari i laboral de la Diputació de 
Barcelona i d’altra banda reconèixer un complement personal als empleats 
públics pertanyents a les Agrupacions Professionals (antic grup E) amb efectes 
del dia 1 de juny de 2010.  
 
“Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària, del dia 10 de juny de 2010, va 
acordar, per unanimitat, aprovar el Dictamen referent a les taules retributives de la 
Diputació de Barcelona, amb efectes d’1 de juny de 2010, la part dispositiva del qual 
literalment diu: 
 

“Primer.- Amb efectes d’1 de juny de 2010 fins a 31 de desembre de 2010, les retribucions 
bàsiques i la paga extraordinària de desembre del personal al servei de la Diputació de 
Barcelona s’ajustaran al que preveu el Reial Decret Llei 8/2010. El complement de destí, el 
complement específic i el complement de productivitat de l’estructura de llocs de treball de la 
Diputació de Barcelona experimentaran una reducció del cinc per cent en les seves quanties 
en compliment i aplicació a la Diputació de Barcelona de l’esmentada norma.  
 
Segon.- Aprovar les taules retributives pel període d’1 de juny fins al 31 de desembre de 
2010 que s’annexen al present dictamen, d’aplicació al personal al servei de la Diputació de 
Barcelona, inclòs en l’àmbit personal de l’Acord i el Conveni vigents.  
 
Tercer.- Sense perjudici del que es disposa als apartats anteriors, tot el personal directiu i 
assimilat al servei d’aquesta Corporació el lloc de treball del qual tingui atribuït un nivell de 
complement de destí entre el 26 i el 30 podrà sol·licitar voluntàriament i fins el 31 de 
desembre de 2010 una reducció addicional, en base a la voluntat del Govern d’aquesta 
Corporació d’equiparar les reduccions de les retribucions del personal directiu i assimilat a 
les dels alts càrrecs de l’Estat i personal directiu de la Generalitat, d’acord amb els trams 
següents: 
 
- Coordinador General, Gerent, funcionaris/es d'habilitació de caràcter estatal i 
Coordinadors/res d'Àrea: reducció addicional fins el 10% del total de retribucions. 
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- Llocs de treball compresos entre els nivells de complement de destí 29 a 30 (llevat els 
esmentats al paràgraf anterior): reducció addicional fins el 8% del total de retribucions. 
 
- Llocs de treball compresos entre els nivells de complement de destí 26 a 28 : reducció 
addicional fins el 7% del total de retribucions. 
 
Quart.- El contingut d’aquests acords afecta el personal que la Corporació té adscrit a les 
entitats públiques que en depenen i als consorcis en els quals participa; així com el personal 
propi d’aquests, sempre que estiguin adherits al conveni de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb les previsions establertes a la clàusula addicional segona dels Pactes Socials 
2000-2003 prorrogats.  
 
Cinquè.- Els complements personals transitoris i la resta de conceptes retributius anàlegs, 
es seguiran regint per la seva normativa específica.  
 
Sisè.- En el cas que alguna de les reduccions de les retribucions que ha de percebre el 
personal afectat per l’aplicació d’aquestes mesures, per raons tècniques, no es pugui 
implementar en la nòmina del mes de juny, s’autoritza a la Direcció dels Serveis de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona i serveis anàlegs de les entitats afectades 
que efectuïn les regularitzacions que calgui. 
 
Setè.- En compliment del previst a l’article 14 del Reial Decret Llei 8/2010 els imports 
resultants de l’anterior reducció dels costos de personal es declaren com a recursos 
afectats, i seran destinats a les finalitats contingudes en l’anterior precepte, tot d’acord amb 
la prelació fixada en aquest” 

 

Atès que per mentre es preparava el dictamen esmentat s’estaven realitzant de forma 
concurrent diverses reunions de la Mesa General de Negociació de matèries comunes 
de la Diputació de Barcelona, en les quals la Corporació va expressar una posició en 
relació al reconeixement d’un complement al personal a les Agrupacions Professionals 
(antic grup E)  que garanteixi a títol personal el diferencial produït entre la reducció del 
5 per cent de les retribucions complementàries aplicada amb caràcter general i l’1 per 
cent establert en el Reial Decret Llei 8/2010 per aquest col·lectiu d’empleats públics, 
que finalment no va ser inclosa en els annexes que acompanyaven a l’esmentat 
dictamen. 
 

Vist el Reial Decret-Llei 8/2010, del 20 de maig, publicat en el BOE de 24 de maig i 
convalidat pel Congrés dels Diputats el 27 de maig de 2010, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per a la deducció del dèficit públic, i en el que s’estableixen 
una sèrie de normes de caràcter bàsic i d’obligat compliment i d’aplicació a les 
administracions públiques i al sector públic, en referència a l’estructura retributiva dels 
funcionaris i funcionaries i personal laboral adscrits a la Diputació de Barcelona. 
 

Vist el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, del Govern de la Generalitat publicat en el 
DOG el 1 de juny de 2010, pel qual es regulen les mesures urgents per a la contenció 
de la despesa i en matèria fiscal, amb la finalitat de procedir a reduir el dèficit públic, i 
pel qual es modifica, entre d’altres, l’article 23 de la Llei catalana 25/2009, de 23 de 
desembre, de Pressuposts de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici de 2010 i en 
la que es contenen una sèrie de normes per reduir les despeses i correlativament les 
retribucions econòmiques del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, incloent els alts càrrecs i les despeses del personal directiu de les entitats 
pertanyents al sector públic català. 
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Vistos els criteris orientatius per a l’aplicació de les previsions contingudes en el Reial 
Decret-Llei 8/2010 als empleats públics locals de Catalunya, emès pels Serveis 
Jurídics de la FEMP. 
 

Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació de Barcelona sobre l’abast i les 
característiques del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, i el Decret Llei 3/2010, de  
29 de maig, en relació amb l’aplicació de les mesures contingudes sobre la reducció 
de les retribucions econòmiques del personal al servei de les entitats locals catalanes. 
 

Atès que les mesures que es deriven del Reial Decret-Llei 8/2010, ha estat objecte 
d’informació i negociació amb les Organitzacions sindicals en el sí de la mesa de 
negociació de matèries comuns de la Diputació de Barcelona, en compliment del que 
disposen els article 31.1 i 37.1.c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatuto del 
Empleado Público. 
 
Atès que l’esmentat Dictamen de la Junta de Govern es va adoptar en sessió del dia 
10 de juny de 2010, amb la finalitat de poder aplicar les deduccions salarials en la 
nòmina corresponent al mes de juny. 
 
Atès que l’article 33.2 f) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, atribueix la 
competència al Ple de la Diputació per a la fixació de la quantia de les retribucions 
complementàries, fixes i periòdiques dels funcionaris així com, l’aprovació de les 
negociacions col·lectives en tractar-se de disposicions de caràcter general, d’acord 
amb l’apartat b) de l’esmentat article. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la LMRLC, proposo al Ple l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS: 
 

Primer.- Ratificar íntegrament i en tota la seva extensió l’acord adoptat per la Junta de 
Govern en sessió ordinària de 10 de juny de 2010, així com els annexos 1, 2 i 3 
descrits en la part dispositiva del present dictamen. 
 

Segon.- Reconèixer un complement al personal a les Agrupacions Professionals (antic 
grup E)  que garanteixi a títol personal el diferencial produït entre la reducció de les 
retribucions complementàries aplicada amb caràcter general i l’1 per cent establert en 
el Reial Decret Llei 8/2010 per aquest col·lectiu d’empleats públics. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord al Coordinador General, al Gerent, a la Secretaria 
General, Intervenció General i al Coordinador de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, 
als efectes legals oportuns.” 
 

Sol·licità la paraula el portaveu del grup d’Iniciativa per Catalunya Sr. Funes per 
manifestar que en relació als punts 12, 13 i 14 ja vam considerar l’altre dia, al Ple 
passat, quan el Grup Popular va plantejar una moció al Ple, que enteníem que 
l’aplicació del Decret 8/2010 per a nosaltres és injusta, és inútil, és innecessària i, a 
més, perjudica, creiem, a qui no ha provocat la crisi, que són els treballadors i les 
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treballadores i el conjunt de les classes populars. Entenem, també, que ataca 
l’autonomia local i també considerem que compromet la capacitat de negociació 
col·lectiva de les administracions públiques i ens sap greu i considerem que és un 
element molt perjudicial; també, lògicament, ataca la capacitat de la Diputació de 
Barcelona de negociar i de tenir la seva autonomia pròpia.  
 
Com a bona Diputació, entenem que estem aplicant aquest decret per imperatiu legal i 
entenem que el que intentem és intentar perjudicar el mínim possible als treballadors i 
les treballadores de la Diputació i bàsicament el que estem intentant és, alhora, seguir 
els acords que, com a partits polítics, hem pres en el si de la Federació de Municipis i 
l’Associació de Municipis de Catalunya.  
 
Nosaltres, com a Iniciativa, només volem deixar clar que considerem que, un cop 
recuperada la situació econòmica i un cop acabi el període de funcionament d’aquest 
decret, cal revisar el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores públiques, no 
només d’aquesta Corporació sinó del conjunt de les administracions públiques, i 
considerem que és un element important de cara a, un cop acabi l’aplicació d’aquest 
decret, la temporalitat d’aquest decret, tornar a una normalitat que, lamentablement, 
creiem que mai no s’hauria d’haver hagut d’interrompre i, per tant, considerem que és 
injusta la situació a què ens veiem abocats en aquesta administració, però 
lamentablement no podem fer una altra cosa que aplicar el que el decret de l’Estat 
obliga. 
 
A continuació la Presidència cedí l’ús de la paraula al President del grup Popular de 
la Diputació Sr. García Albiol, que començà la seva intervenció dient que avui 
portem a votació l’aplicació d’un decret, les conseqüències del qual, el Grup Popular ja 
vam fer una valoració en el darrer Ple arran d’una moció que vàrem presentar on es fa 
referència, jo crec que és important assenyalar-ho en aquests moments, a l’aplicació 
d’un decret presentat pel govern central, un decret a on el Grup del Partit Popular en el 
Congrés dels Diputats vàrem mostrar el nostre rebuig perquè considerem que, en una 
conjuntura com l’actual, a on els ciutadans i els treballadors estan pagant les 
conseqüències d’una mala previsió econòmica per part de l’Estat, per part del govern 
del president Rodríguez Zapatero, en aquests moments, qui està pagant les 
conseqüències és la butxaca dels treballadors i dels més desafavorits, com és el cas 
dels jubilats, dels pensionistes del nostre país. 
 
El decret que vostès porten aquí, afegí, és l’aplicació d’aquest acord que nosaltres ens 
vàrem mostrar contraris. Avui, podríem decantar-nos per dues opcions: l’opció que 
vostès varen escollir en l’any 2007, quan governava el Partit Popular i a on el govern 
central va prendre una decisió ni molt menys tan lesiva per als treballadors, per als 
funcionaris públics com és la reducció de salaris que ha pres el govern central de 
Rodríguez Zapatero i, com dic, podríem prendre dues decisions: la que vostès van 
prendre, en moltes institucions i molts ajuntaments de Catalunya, encapçalades per 
l’actual president de la Generalitat i aleshores alcalde de Cornellà, el senyor Montilla, 
que era fer cas omís d’aquest decret, saltar-se la legalitat i seguir amb l’augment de 
les retribucions als treballadors (ho van fer començant per Cornellà i en moltes altres 
institucions de Catalunya i algunes de les quals vostès formen part en els seus 
ajuntaments), o podem decantar-nos pel que vostès, tretze anys després, argumenten 
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com un acte de responsabilitat i és més enllà, diuen, del que representa el seu 
sentiment, la seva voluntat, aplicar aquest decret de reducció de salaris.  
 
Nosaltres, es pot estar d’acord o no amb el que pensem, però som un partit coherent i 
amb coherència vàrem actuar en l’any 97 i amb coherència actuarem en aquests 
moments. Per tant, més enllà que en el seu dia, a on corresponia, en el Congrés dels 
Diputats, vàrem votar en contra, avui aquí ens abstindrem perquè el que es tracta és 
d’actuar segons la legalitat. I així ho farem. Ara bé, això no treu, senyor President i 
senyors i senyores Diputats del PSC, que entri al detall d’algunes qüestions perquè no 
estem plantejant tan sols un punt sinó que n’estem plantejant de diferents.  
 
Es planteja un dictamen a aprovació que no acabem d’entendre, un dictamen que fa 
referència a la reducció de les retribucions per al personal directiu que creiem que, és 
redundant, que no és necessari i no és necessari perquè amb aquest decret vostès el 
que estan demanant, el que estan presentant és que el personal directiu faci un 
donatiu a no se sap qui, a les arques públiques i que de manera voluntària renunciïn a 
una part del seu sou, una part de la seva retribució. Amb tota sinceritat, pensem que 
per demanar o per aplicar que es demani un donatiu no fa falta fer un decret. És una 
decisió voluntària i punt.  
 
I amb aquest decret tampoc no li podem donar suport perquè, més enllà que ho hagin 
intentat vestir d’una certa formalitat hi han aspectes que creiem que són una 
contradicció. Si bé el decret que va aprovar el Govern d’Espanya estableix un sèrie de 
regles d’on han d’anar destinat els diners que s’aconsegueixen estalviar amb els sous, 
majoritàriament destinats a l’amortització del deute de les administracions 
corresponents, en el decret que es presenta amb el número 13, el que fa referència al 
personal directiu, no queda especificat a què anirà destinat aquest estalvi de diners. 
Pot anar destinat a l’amortització del deute, com pot anar destinat a qualsevol altre 
tipus de despesa supèrflua o que no sigui prioritària en aquest moment. Per tant, el 
que jo intento posar de manifest és que el que vostès han presentat és una mica de 
teatre i intentar donar-li formalitat en un aspecte que creiem que no correspon.  
 
Dit això, assenyalar alguns aspectes que jo crec que posen de manifest fins a quin 
punt el Partit Socialista, a Catalunya, és una autèntica contradicció i els hi posaré un 
exemple en primera persona. Avui, aquí veiem, dins el dictamen que proposa la 
reducció del salari dels treballadors d’aquesta institució, es parla de reconèixer un 
complement al personal de la Diputació que estigui agrupat professionalment en l’antic 
Grup E amb efectes 1 de juny. Estem parlant dels funcionaris amb menys retribució 
econòmica. Fins aquí no tenim res a dir, però quan jo parlo d’incoherència del propi 
Partit Socialista els haig de dir que, el passat dimarts, en el Ple de l’Ajuntament de 
Badalona, jo vaig treure aquest exemple i el govern de la ciutat de Badalona, del Partit 
Socialista, va dir que aquesta mesura era una incoherència. Per tant, jo el que els hi 
demanaria és, i parlant de coherències i d’incoherències, que al Partit Socialista siguin 
coherents i el que avui aquí vostès presenten, que no membres d’aquesta Diputació, 
que formen part del seu partit i de governs a altres municipis parlin que aquesta 
mesura a la qual avui donaran el vot de suport és una incoherència quan es proposa 
en altres municipis. Jo els hi dic perquè els treballadors d’aquesta Casa i els ciutadans 
en conjunt els agrairien que, en uns moments de dificultats, en uns moments a on els 
treballadors i les persones que menys tenen ho estan passant malament, un partit que 
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té la major responsabilitat, en aquests moments, a les principals institucions de 
Catalunya actués amb una miqueta de serietat i de responsabilitat.  
 
Per tant, senyors i senyores Diputats del Partit Socialista especialment, dir que més 
enllà del que nosaltres creiem i més enllà del que és la nostra voluntat, la qual he 
manifestat que pensem que és un autèntic despropòsit aquesta mesura per una 
qüestió d’aplicació de la legalitat, ens abstindríem, no donaríem suport, però ens 
abstindríem perquè l’apliquessin. 
 
Seguidament el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana, sol·licità la 
paraula per anunciar, en primer lloc el sentit del vot en aquest tres punts, que en el 
punt número 12 i en el punt número 13 serà abstenció i en el punt número 14 serà 
favorable.  
 
Sí que voldríem fer, afegí, algunes observacions al respecte: 
 
- En primer lloc, entenem que la conjuntura de la situació econòmica porta les 
administracions a prendre decisions que probablement no són ni volgudes ni 
desitjades per ningú, però una vegada has de prendre les decisions tu pots fer-ho de 
dues maneres: per decret i al marge del que passa al teu voltant o intentant buscar el 
diàleg i la concertació social i amb els representants, en aquest cas, dels treballadors. 
Nosaltres, més enllà de discutir el resultat final, que entenc que s’escapa fins i tot a les 
atribucions d’aquesta Diputació, el que sí és plena responsabilitat de la Diputació és la 
manera com es fan les coses i creiem sincerament que, en aquest cas, les coses no 
s’han fet bé i no hi hagut el necessari diàleg, tampoc, amb els representants dels 
treballadors d’aquesta Casa.  
 
- En segon lloc, voldríem dir que si ens permetessin una votació separada en el segon 
punt del punt 12, que com he dit al començament faríem, hem fet una abstenció, 
hauríem votat favorablement perquè entenem que les persones situades en el Grup E 
són les que tenen un menor nivell de retribució i que per tant la crisi no pot afectar 
igualment totes les persones. 
 
- En tercer lloc, voldríem assenyalar una altra cosa que jo crec que això els ha de 
servir a vostès per fer una reflexió. En els darrers set anys, des del 2003 ençà, la 
relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona i tots els organismes que en 
depenen ha passat de 4.497 persones a 5.495. Mil persones més. I això que ens hem 
desprès d’un seguit de serveis impropis. Això els convida a fer una reflexió: si amb una 
política de personal més acurada on es primessin les carreres funcionarials, on 
algunes contractacions abans de fer-les de forma immediata es fessin posant un 
interrogant si realment obeeixen a l’interès públic i la necessitat de la Casa, potser avui 
les mesures que estaríem prenent respecte al personal de la Casa podrien ser unes 
altres. Repeteixo: 2003, 4.497 persones la relació de llocs de treball; el 2009, 5.495. 
Una darrera reflexió voldríem fer encara: les interpretacions poden ser discutibles i els 
informes jurídics n’hi han de tot tipus, no?, des de dignes de “sí, ministre” a dignes del 
Tribunal Constitucional a dignes d’altres assessories jurídiques. Per tant n’hi han de tot 
tipus i són tots discutibles, no?, però el que no entenem és algunes interpretacions que 
es fan sobre la necessitat de o sobre la qualificació de què és el que s’entén per alt 
directiu d’aquesta Casa. Sincerament, no ho entenem i el sentit comú tampoc no ho 
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entén. Per tant, nosaltres, si el que es demana és a un seguit de persones d’aquesta 
Casa, al voltant de 150, que s’adscriguin voluntàriament a aquesta rebaixa de sou, el 
que demanem es que, com a mínim, tinguem coneixement de quines són les persones 
que efectivament s’hi acullen i com que la seva imaginació és desbordant suposo que 
hauran deduït que així sabrem també els que no s’acullen, no?, perquè em sembla 
que és de justícia que en un moment d’aquestes característiques que estem passant, 
tots tinguem els mateixos criteris a aplicar més enllà d’interpretacions, informes i 
enginyeries jurídiques. Per tant jo el que els hi demano és que, per justícia a aquelles 
persones que voluntàriament han fet aquest gest de cara a la corporació i a la 
institució, siguin persones a les quals es reconegui aquest pas. Aquesta és, doncs, la 
nostra posició respecte a aquesta qüestió, invitant-los una vegada més a millorar els 
instruments de diàleg i, també, a fer una reflexió sobre la política de contractació dels 
darrers set anys d’aquesta Casa.  
 
A continuació va fer us de la paraula el portaveu del grup d’Esquerra Republicana 
Sr. Chalmeta per manifestar que ens sembla que estem davant d’uns dictàmens 
importants i, per tant val la pena aclarir la posició de cada Grup. Jo, en nom d’ERC, el 
primer que he de dir és que, allà on tocava i quan tocava, que va ser en el Congrés 
dels Diputats ara fa poc més d’un mes, vam intentar que aquest decret no s’aprovés. 
No ens en vam sortir, el decret es va aprovar i, per tant, ara és d’obligat compliment. 
Aquest aplicació, necessària, d’aquest decret tots reconeixem que té una complexitat 
jurídica important i d’aquí que s’hagi arribat a solucions no exactament iguals a tot 
arreu. Tot i així, podem afirmar tranquil·lament que des d’aquesta Institució s’ha 
intentat fer l’aplicació el menys traumàtica possible dintre de què tots sabem que són 
mesures que, certament, tots ens sentim incòmodes a l’hora d’aprovar-les, però s’ha 
intentat fer el menys traumàtica possible i ens sembla que val la pena destacar-ho. En 
segon lloc, destacar també el caràcter temporal de la mesura. Tots estem d’acord en 
què és una mesura per a temps excepcionals i, per tant, així que les circumstàncies 
econòmiques canviïn, és d’obligat compliment revisar aquestes mesures que es 
prenen ara amb caràcter excepcional, i en tercer lloc, també voldria dir que recordem 
que tot això es fa per reduir el dèficit públic. Per tant, nosaltres des d’aquesta institució, 
ens comprometem també (ja hi estem treballant i, per tant, es veuran els resultats en 
les properes setmanes o mesos) en què aquesta no és l’única mesura, ni molt menys, 
que es prendrà de cara a la contenció pressupostària. Tot això ha d’anar acompanyat 
de moltes altres mesures que ajudin a aquest objectiu de reduir el dèficit públic. 
 
Per acabar amb la intervenció de tots els grups polítics de la Corporació, la 
Presidència cedí l’ús de la paraula al diputat President de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns Sr. Roig, que començà dient que el que avui estem fent o el que 
està fent aquesta institució és aplicar la legalitat i, per tant, un Reial decret que va 
sortir en primera instància i posteriorment el decret de la Generalitat, el que hem fet és 
portar-lo a terme en aquesta administració. Per tant, el que hem estat fent és aplicar 
les mesures que han adoptat altres administracions (el mateix Estat i altres 
administracions) i que, en definitiva, el que han servit és per aplicar aquesta legalitat 
que els hi comentava. També estem parlant aquí de tres acords concrets, que van 
sortir en el debat, també, i evidentment en el que fa referència a electes o personal 
eventual el que s’ha aplicat aquí, ni més ni menys, són els criteris que han donat, o les 
recomanacions que han donat les entitats municipalistes en aquest cas. I deixin que 
els hi digui, també, perquè evidentment ha sortit, la possibilitat o no de la voluntarietat, 
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etcètera, etcètera. Bé, nosaltres en aquesta institució tenim uns serveis jurídics que 
fan les interpretacions i aquí han fet una lectura clara del decret-llei i ens diuen una 
qüestió molt important, i és que en el decret-llei de l’Estat es parla d’alts càrrecs i, en 
aquest cas, aquí parlem de personal directiu. Per tant, jo penso que aquesta diferència 
és important a l’hora de manifestar o de prendre aquestes decisions. És evident que 
s’hagués pogut fer una qüestió més genèrica i anar pel 100% per a tothom. Aquesta 
institució ha cregut, precisament per aquest tema de proporcionalitat, que havia de 
buscar una fórmula que permetés als salaris, també, que depassen o que estan en 
franges més altes i, sobretot doncs, que estan en aquests càrrecs directius buscar la 
possibilitat de sumar-se a la tònica general; i deixin que els hi digui que, en aquest cas, 
la majoria de directius en moltes institucions s’han baixat el 5% i en aquesta institució 
estarà més alt per aquesta voluntarietat. 
 
Aquí, en les intervencions dels diferents portaveus, evidentment han sortit qüestions 
que fan esment directament a això i jo en aquest cas, senyor Garcia Albiol, no li diré 
que ha equivocat el fòrum d’una part de la seva informació. És un debat que es va fer 
a Madrid i que s’ha de fer allà. Aquí el que estem és per complir, en tot cas, el que surt 
i el que s’aprova, però sí que en aquest cas aquesta expressió que ha fet vostè del 
“donatiu del personal directiu”, perquè li quedi clar, va destinat, com la resta de l’estalvi 
que hi ha, va destinat totalment a l’endeutament. Això perquè no hi hagi cap mena de 
dubte i em sembla que pot quedar clar. I en el que fa referència al Grup E, bé, jo penso 
que aquesta corporació no ha fet ni més ni menys que el que ha fet l’Estat; és a dir, 
que l’Estat també li ha aplicat un 1% i això, vostès ens entendran ràpidament, saben 
que és el nivell retributiu més baix de tots i enteníem que, en aquest cas, s’havia de fer 
ja que es podia fer permetre’ns tirar endavant aquesta qüestió de l’1%. Que vulgui 
portar vostè els debats d’altres institucions aquí em sembla que no correspon. Aquesta 
institució fa el que li marca la llei i es mou dintre dels marges que pot. En definitiva, la 
voluntat d’aquesta corporació ha estat agafar els decrets lleis, amb les valoracions que 
vostès li vulguin fer i deixar de fer, aplicar-les com és la nostra obligació i el resultat és 
el que els hi portem avui per a la seva aprovació.  
 
Per contestar al Sr. Roig, el Sr. García Albiol sol·licità l’ús de la paraula per fer tres 
manifestacions.  
 
Primer ha dit així com deixant caure, “el que vostè parla com un donatiu”. Miri, no és 
que ho parli jo, és que aquí més o menys ho diu, “els nivells retributius 26 de la 
Diputació podran sol·licitar voluntàriament fins al 31 de desembre una reducció 
addicional”. Això és un donatiu o li podem dir de moltes formes, no? per tant en 
aquesta qüestió, jo ja no hi entraré. La següent. El representant del Partit Socialista 
diu: “aquí estem per complir la llei”, i tant que sí, el que passa és que sembla que 
vostès ho han descobert una mica tard. Els membres del Partit Socialista sembla que 
han descobert, una mica tard, que sempre s’ha de complir la llei perquè jo no és que 
vulgui retrocedir en el temps ni vulgui parlar d’altres institucions, però és que la majoria 
de vostès que estaven en l’any 97, en els seus ajuntaments, començant pel senyor 
Montilla, president de la Generalitat de Catalunya, van ser més “chulos” que ningú i 
van dir que no aplicaven el decret del Govern central i que seguien endavant amb les 
pujades pactades salarials, i jo el que els estic dient és que aquesta valentia i aquesta 
solidaritat que van tenir en l’any 97 la majoria de vostès a les seves institucions que la 
podien haver aplicat aquí. O és que, en aquest cas, com que qui l’aplica, qui ho mana, 
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és el mateix partit, és el Partit Socialista aquí ara toca “tragar”? És una reflexió i una 
pregunta en veu alta que jo deixo sobre la taula. I després d’acord (ho ha dit també el 
portaveu socialista) amb el que fa referència a aquest complement en el Grup E, que 
és el personal que té unes retribucions més baixes i jo l’únic que he dit, i també al fil de 
la coherència que els estic parlant, és que dimarts en l’Ajuntament de Badalona, el 
Govern de Badalona, va dir que aquesta mesura, concretament, era “fer-se trampes a 
si mateixos”, que ens estàvem fent trampes, i això ho va dir un govern del Partit 
Socialista a l’Ajuntament de Badalona. Només ho poso com a exemple de coherència 
del Partit Socialista ja no tan sols en l’àmbit català sinó en l’àmbit de la província. Per 
tant, lamentar que aquesta gallardia i aquesta actitud aguerrida que van tenir vostès en 
l’any 97 quan el Govern central va aplicar un decret que no era tan lesiu com aquest, 
dit pels propis sindicats, que no era una cinquena part tan lesiu com el que ha aplicat 
el Govern socialista, doncs l’hagin oblidat o se’ls hi hagi passat.  
 
Abans de procedir a la votació, la Presidència volgué interpretar la posició de vot de 
tots els grups polítics i el Sr. García Albiol preguntà si el punt 12, que es refereix a 
baixar el sou dels treballadors, el grup d’Iniciativa per Catalunya votaria a favor i el Sr. 
Funes, portaveu del grup d’IC, contestà que el seu grup critica el decret.  
 
A continuació, després d’un breu intercanvi d’opinions, es procedí a la votació 
definitiva del punt número 12, essent com a resultat l’aprovació, per majoria absoluta, 
amb els vots favorables dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de 
Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
l’abstenció dels diputats assistents del grup de Convergència i Unió i del grup del Partit 
Popular, sent el resultat definitiu de 28 vots a favor i 21 abstencions. 
 
13.- Dictamen de data 11 de juny de 2010 que proposa l’adopció de les mesures 
sobre aplicació de la reducció de les retribucions amb efectes d’1 de juny fins al 
31 de desembre de 2010, al personal directiu i assimilat de les entitats del sector 
públic participades de forma majoritària per la Diputació de Barcelona. 
 
“Vist el Reial Decret Llei 8/2010, adoptat pel Govern de l’Estat el 20 de maig i ratificat 
pel Congrés dels Diputats, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció 
del dèficit públic, que conté normativa bàsica i d’obligada aplicació a totes les 
administracions públiques, amb l’abast i afectació pel que fa a l’estructura retributiva 
de la Diputació de Barcelona que s’ha aprovat per acord de la Junta de Govern 
adoptat en sessió de 10 de juny de 2010.  
 
Vist el Decret Llei del Govern de Catalunya 3/2010, adoptat el 29 de maig, de mesures 
urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit 
públic, que modifica l’article 23 de la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, per reduir les despeses del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, incloent-hi els alts 
càrrecs, personal directiu i les despeses de personal de les entitats que pertanyen al 
seu sector públic.  
 
Vistos els criteris orientatius per aplicar les previsions contingudes a les normes 
esmentades als empleats públics locals de Catalunya emesos pels serveis jurídics de 
la Federació de Municipis de Catalunya. 
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Vist que la reducció retributiva general acordada en l’esmentada sessió celebrada per 
la Junta de Govern d’aplicació al personal al servei de la Diputació de Barcelona afecta 
al personal directiu i assimilat al servei d’aquesta Corporació, així com al personal que 
la Corporació té adscrit a les entitats públiques que en depenen i als consorcis en els 
quals participa i al personal propi d’aquests, sempre que estiguin adherits al conveni 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a la clàusula 
addicional segona dels Pactes Socials 2000-2003 prorrogats.  
 
Atès que per tal d’assolir l’objectiu de reducció general de la despesa de personal 
fonamentada en els criteris d’analogia retributiva dels empleats del sector públic i en 
l’origen públic dels fons destinats al seu finançament, esdevé necessari, en l’àmbit de 
la corporació fer extensiva la mesura al personal directiu i assimilat d’entitats del sector 
públic que són participades de forma majoritària per la Diputació i que no resta inclòs 
en l’àmbit subjectiu dels acords de Junta de Govern de data 10 de juny de 2010. 
 
Vista l’anàlisi realitzada per la Intervenció General en relació a les entitats del sector 
públic a incorporar com a participades majoritàriament per la Diputació de Barcelona.  
 
Vist l'informe de la Secretaria General de la Corporació sobre l’abast i les 
característiques del Reial Decret Llei i el Decret Llei esmentats en relació a l’aplicació 
a les entitats locals de les matèries d’ocupació pública en aquells contemplades. 
 
Vistos els Estatuts de les diferents entitats participades majoritàriament i els articles 33 
i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de les bases de règim local, l’article 90.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la LMRLC, proposo al Ple 
l’adopció dels següents,  
 

ACORDS  
 
Primer.- Els representants designats per la Diputació de Barcelona en les entitats 
participades majoritàriament per aquesta corporació tindran cura que es duguin a 
terme des actuacions necessàries per tal que: 
 

 Amb efectes d’1 de juny de 2010 les retribucions del personal directiu i 
assimilat al servei d'aquestes entitats no inclosos en el punt quart de l’acord 
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, celebrada en 
data 10 de juny de 2010, experimentin una reducció del cinc per cent en relació 
amb la retribucions, ja siguin fixes o variables, establertes a 31 de maig de 
2010. D’aquesta reducció quedarà exclosa la paga extraordinària corresponent 
al mes de Juny de 2010. 

 
 Amb efectes d’1 de juny de 2010 fins a 31 de desembre de 2010, el conjunt de 

la massa salarial de cadascuna d'aquestes entitats participades de manera 
majoritària per la Diputació de Barcelona experimenti una reducció d’un cinc 
per cent.  
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Segon.- Per coadjuvar a aquestes finalitats, la Diputació de Barcelona reduirà les 
seves aportacions i fons destinades a aquestes entitats, que seran determinades per la 
Intervenció General, en el percentatge que correspongui en funció de la seva 
participació efectiva.  
 
Tercer.- Amb efectes d’1 de juny de 2010, el personal directiu i assimilat al servei de 
les entitats participades de forma majoritària per la Diputació de Barcelona amb 
retribucions iguals o superiors al nivell retributiu 26 de la Diputació de Barcelona podrà 
sol·licitar voluntàriament i fins el 31 de desembre de 2010 una reducció addicional a la 
prevista a l’apartat primer, en base a la voluntat del Govern d’aquesta Corporació 
d’equiparar les reduccions de les retribucions del personal directiu i assimilat a les dels 
alts càrrecs de l’Estat i personal directiu de la Generalitat. La reducció retributiva que 
amb caràcter general es practicarà més la reducció addicional a la que fa esment el 
present ordinal no podrà superar de manera conjunta el 7 per cent en el cas de 
retribucions compreses entre els nivells retributius 26-28 de la Diputació de Barcelona, 
el 8 per cent en el cas de retribucions compreses entre els nivells retributius 29 a 30 de 
la Diputació de Barcelona, i el 10 per cent en el cas de retribucions iguals o superiors a 
Coordinador/a d’Àrea de la Diputació de Barcelona.”  
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats 
assistents del grup de Convergència i Unió i del grup del Partit Popular, sent el resultat 
definitiu de 28 vots a favor i 21 abstencions. 
 
14.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 1 de juny de 2010, pel qual 
s’ajusten les retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres electes i 
personal eventual de la Diputació de Barcelona a partir de l’1 de juny de 2010. 
 
“Vist el Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, publicat en el BOE núm. 126, de 24 de 
maig de 2010, pel qual s’adopten diverses mesures extraordinàries per a la reducció 
del dèficit públic i les seves posteriors rectificacions publicades en els BOES de 25 i 26 
de maig de 2010, en el que es proposa, entre d’altres mesures, de caràcter econòmic i 
per a la reducció del dèficit públic, la reducció d’un 10 a un 15% sobre les retribucions 
de la Presidència del Govern de l’Estat, dels Ministres així com de la resta dels alts 
càrrecs, amb efectes d’1 de juny de 2010. 
 
Vist que la Comissió Executiva de la “Federación Española de Municipios y Provincias“ 
ha aprovat per unanimitat unes reduccions salarials orientatives pels membres electes 
de l’Administració Local en base al RDL esmentat. 
 
Vist l’acord plenari de data 25 de febrer de 2010 pel qual es disposa que les 
retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres electes es mantindran en 
les mateixes quanties que es van establir per l’any 2008 i al mateix temps fixa les 
quanties per aquests conceptes per l’any 2010.  
 
Vist que l’art. 75.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, parcialment modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, regula la possibilitat que els membres de les 
Corporacions Locals percebin retribucions per l’exercici del seu càrrec, quan ho 
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desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial, en tal cas seran donats d’alta en el 
règim general de la Seguretat Social, assumint el pagament de les quotes 
empresarials la corresponent Corporació. 
 
Vist l’art. 75.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, parcialment modificada per la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre, reguladora de les bases del règim local, estableix que els 
membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial tindran dret a 
percebre assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 
de la Corporació de que formi part, en la quantia assenyalada pel Ple d’aquesta; sense 
perjudici, del dret de tots els membre electes de percebre indemnització per les 
despeses efectivament ocasionades per l’exercici del seu càrrec. 
 
Vist l’acord plenari de data 25 de febrer de 2010 pel qual es disposa que les 
retribucions del personal eventual es mantindran en la mateixa quantia que les 
assignades l’any 2008 i al mateix temps fixa les quanties mensuals a percebre durant 
l’any 2010.  
 
Vistos els articles  75.3 i 104.3 del mateix text legal que estableix que s’haurà de 
publicar íntegrament en el BOP els acord del Ple referents tant als membres electes 
com del personal eventual que faci referència a les seves retribucions, ja sigui amb 
dedicació exclusiva o parcial, el seu règim de dedicació, així com les indemnitzacions 
per les assistències efectives als òrgans col·legiats. 
 
Atès que el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, va entrar en vigor el dia 25 de 
maig, i que els efectes d’aquest respecte a la reducció de les retribucions dels 
funcionaris, i personal electe, alts càrrecs, personal laboral..., produirà els seus efectes 
a partir de l’1 de juny de 2010, i haurà de fer-se efectiva en la nòmina corresponent al 
mes de juny i atès que el Ple ordinari corresponent al mes de juny, es celebrarà el 
proper dia 1 de juliol de 2010, és necessari que aquesta Presidència, per urgència, 
adopti la present resolució. 
 
En ús de les facultats que em confereixen l’art. 34, en relació amb l’article 75, de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i art. 11 del Reglament 
Orgànic d’aquesta Corporació 
 

RESOLC 
 
Primer.- APROVAR, amb efectes del dia 1 de juny de 2010, una reducció del 15% en 
les retribucions econòmiques que perceben els membres electes d’aquesta 
Corporació, en concepte de sou, per exercir el seu càrrec amb caràcter de dedicació 
exclusiva, en relació amb les quanties econòmiques acordades en el dictamen aprovat 
pel Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2010 que disposa 
que les retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres electes es 
mantindran en les mateixes quanties que es van establir per l’any 2008 i al mateix 
temps fixa les quanties per aquests conceptes per l’any 2010.  
 
Segon.- En conseqüència amb l’apartat anterior APROVAR les següents retribucions, 
a percebre pels membres electes d’aquesta Corporació que exerceixen el seu càrrec 
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amb caràcter de dedicació exclusiva i a raó de 14 mensualitats a l’any, amb efectes d’1 
de juny de 2010. 
 

Nivell Càrrec 
Retribucions 

brutes mensuals
A.1 President/a 9.184,42 € 
A.2 Vicepresident/a, membres de la Comissió Executiva i 

Presidents/es dels Grups Polítics 
6.921,17 € 

A.3 Diputats/des adjunts/es a la Presidència 6.301,69 € 
A.4 Presidents/es delegat/des d’Àrees, Diputats/des 

delegat/des; Diputats/des Adjunts/es i Diputats/des- 
Portaveus de Grup Polític 

5.967,60 € 

A.5 Diputats/des Adjunts/tes a Portaveu de Grup Polític 3.795,85 € 
 
Tercer.- Els membres electes de la Corporació que desenvolupin el seu càrrec en 
règim de dedicació parcial, percebran les retribucions pel temps de dedicació efectiva 
al mateix, en relació a l’import establert pel càrrec amb dedicació exclusiva. 
 
Quart.- APROVAR una reducció de les quanties de les indemnitzacions per 
assistència efectives a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de 
Seguiment, amb efectes d’1 de juny de 2010 respecte a les quanties previstes a 
l’acord plenari de data 25 de febrer de 2010 que disposa que les retribucions, 
assistències i indemnitzacions dels membres electes es mantindran en les mateixes 
quanties que es van establir per l’any 2008 i al mateix temps fixa les quanties per 
aquests conceptes per l’any 2010, en el benentès que solament podrà percebre’s per 
assistència, com a màxim a tres sessions de Comissions Informatives i de Seguiment 
per mes, d’acord amb la classificació territorial de la província que es detalla a 
continuació: 
 

Classificació territorial Ple Comissió 
B.1 Barcelona ciutat 1.576,96 € 352,61 € 
B.2 Resta del Barcelonès 1.591,66 € 367,31 € 
B.3 Vallès, Maresme i Baix Llobregat 1.640,63 € 416,28 € 
B.4 Alt Penedès i Garraf 1.655,32 € 430,97 € 
B.5 Resta de comarques 1.684,71 € 460,36 € 

 
Cinquè.- ACORDAR que les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions 
del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment, solament les podran percebre 
els membres electes que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o 
parcial. 
 
Sisè.- APROVAR una reducció entre el 7% i el 10% de les retribucions del personal 
eventual, en relació a les quanties econòmiques previstes a l’acord plenari de data 25 
de febrer de 2010 que estableix que les retribucions del personal eventual es 
mantindran en la mateixa quantia que les assignades l’any 2008 i al mateix temps fixa 
les quanties mensuals a percebre durant l’any 2010, quedant establerts les seves 
retribucions mensuals en els següents imports: 
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GRUP 
RETRIBUCIÓ 

MENSUAL 

N9 2.383,54
N8 3.008,34
N7 3.217,87
N6 3.505,62
N5 3.678,29
N4 3.951,22
N3 4.452,36
N2 4.737,89
N1 6.100,91

 
Setè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del 
que disposa l’article 75. 5 i 104.3 de la Llei 7/85 reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Vuitè .- Sotmetre aquest acord al Ple Corporatiu en la primera sessió que celebri als 
efectes de la seva ratificació si procedeix. 
 
Novè.- Notificar aquest acord a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics, i a la 
resta dels Diputats/des, a la Coordinació general, al Gerent, a la Intervenció General, a 
la Secretaria General, a la Tresoreria i a la Direcció de serveis de Recursos Humans 
als efectes legals oportuns.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, la ratificació. 
 
Per finalitzar amb el debat d’aquests punts, la Presidència volgué referir-se al 
concepte de la coherència, com que ha sortit molt, només la coherència i jo la 
coherència no la buscaré ni en l’any 97 ni en l’any 96 ni en cap any. No la buscaré 
aquí. La podria buscar molt a prop d’aquí, al Metro de Madrid, però tampoc no la 
buscaré aquí. Jo senzillament el que els hi vull dir és que aquesta corporació, aquesta 
institució (i vostès ho coneixen) és coherent en la mida que pren decisions quan arriba 
una situació de crisi. Planifica i pren decisions, i que la decisió que avui s’està prenent 
aquí, pel Govern, majoritàriament, i per algun Grup parcialment, és una decisió que va 
acompanyada d’altres accions i mesures que, a la propera Junta de Govern, 
s’aprovaran, i que van amb la finalitat de reduir, també, una part de la despesa pública 
d’aquesta corporació perquè la reducció de la despesa no recaigui únicament i 
exclusivament sobre el conjunt de treballadors i treballadores, càrrecs electes i 
assessors de la Diputació. Per tant, aquesta és la millor mostra de la nostra 
coherència.  
 
Intervenció General 
 
15.- Donar compte al Ple de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes núm. 6/2010 de data 14 de juny de 2010, corresponent a l’exercici 2006, 
i de l’informe de la Intervenció General sobre mesures adoptades en relació a les 
observacions i recomanacions formulades en el referit informe. 
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“Vist l’informe de fiscalització núm. 6/2010 tramès per la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, que fa referència a “Diputacions de Catalunya. Inversions gestionades per 
a altres ens públics i el seu finançament. Exercici 2006”. 
 
Vist que la Sindicatura de Comptes en data 9 de novembre de 2009 va trametre 
prèviament a la Corporació el projecte d’informe número 14/2008-F, on es formulaven 
unes observacions i recomanacions al respecte. 
 
Vist que el president de la Corporació, amb data 25 de novembre de 2009, va formular 
un escrit d’al·legacions que va tenir entrada al registre de la Sindicatura de Comptes 
l’endemà, 26 de novembre. 
 
Vist que un cop analitzades les al·legacions per la Sindicatura de Comptes, una part 
important han estat acceptades i han donat lloc a una nova redacció de diversos 
apartats de l’informe 6/2010, el qual té caràcter definitiu. 
 
Vistes les observacions i recomanacions formulades per la Sindicatura de Comptes en 
el seu informe definitiu, en relació als circuits, procediments, controls interns i criteris 
de comptabilització, relatius a les inversions gestionades per a altres ens públics, així 
com d’altres referides a la contractació administrativa i la gestió pressupostària. 
  
Atès que la Corporació, com a Institució subjecta al principi de legalitat, ha de tenir 
present les recomanacions efectuades per l’òrgan de control extern existent a 
Catalunya i prendre les mesures adequades per al seu compliment. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General de data 14 de juny d’enguany, sobre mesures 
adoptades en relació a l’informe 6/2010 de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya, relatiu a “Diputacions de Catalunya. Inversions gestionades per a altres 
ens públics i el seu finançament. Exercici 2006”, i la documentació que s’acompanya a 
l’informe, que s’adjunten com a annexos. 
 
Vista la Disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de mesures fiscals, financeres 
i administratives, segons la qual els informes que emet la Sindicatura de Comptes en 
la seva funció de fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s’han de sotmetre al 
coneixement dels òrgans de govern d’aquests ens, i se n’ha de fer publicitat en la seu 
electrònica corporativa. 
 
Vist que una de les funcions de la Sindicatura de Comptes és fer el seguiment i donar 
compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament 
derivades dels informes emesos, d’acord l’article 2 e) de la Llei 18/2010, del 7 de juny, 
de la Sindicatura de Comptes, es adient comunicar a aquesta Institució el present 
acord. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe 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.- Donar-se per assabentada la Corporació de l’informe definitiu de fiscalització, 
amb número 6/2010, elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya referit a 
“Diputacions de Catalunya. Inversions gestionades per a altres ens públics i el seu 
finançament. Exercici 2006”.  
 
Segon.- Donar-se per assabentada la Corporació de l’informe de la Intervenció 
General, sobre mesures adoptades en relació a les observacions i recomanacions 
formulades per la Sindicatura de Comptes en el referit informe. 
 
Tercer.- Fer publicitat de l’esmentat informe de la Sindicatura de Comptes mitjançant 
la seva inserció a la seu electrònica corporativa. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per al seu 
coneixement i efectes, i per facilitar el seguiment que ha de fer en l’exercici de les 
seves funcions previstes a l’article 2 e) de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la 
Sindicatura de Comptes.” 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
16.- Dictamen de data 11 de juny de 2010 que proposa aprovar un reconeixement 
de crèdit pels serveis prestats per la Fundació Avedis Donabedian als Centres 
Assistencials Dr. Emili Mira i López, i la conversió de les actuacions. 
 
“1. Antecedents  
 
La Diputació de Barcelona, a través dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López 
va abordar l’any 1994 un primer pla de qualitat que va finalitzar l’any 2000. 
Posteriorment i després d’un profund replanteig, es va planificar el II Pla de Qualitat 
que va començar a implementar-se l’any 2004 i que està finalitzant en l’actualitat. 
 
Des de bon començament l’obtenció del suport i l’assessorament necessari per a la 
implementació del Programa de Qualitat Assistencial dels Centres Assistencials Dr. 
Emili Mira i López es va externalitzar mitjançant la instrumentació dels corresponents 
processos de contractació. 
 
L’any 1996 la Fundació Avedis Donabedian inicià la seva relació amb els Centres 
Assistencials Dr. Emili Mira i López tot prestant el seu suport i assessorament en el 
desenvolupament del seu programa de qualitat assistencial. 
 
L’esmentada Fundació, amb NIF XXX, és un Institut Universitari que ofereix suport 
metodològic per al disseny, implementació i seguiment de Programes de Qualitat per a 
les administracions públiques i organitzacions de prestació de serveis de salut o de 
serveis socials, programes que guien a les referides entitats en la implementació d’un 
sistema per la gestió de la qualitat. 
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Amb independència del procediment utilitzat ha estat la Fundació Avedis Donabedian 
l’adjudicatària, des de llavors, de les contractacions formalitzades a aquest efecte, 
darrerament: 
 

- Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 27 de 
juliol de 2006 s’aprovà l’expedient de contractació de consultoria i 
assistència consistent en l’assessorament i suport per al 
desenvolupament del Programa de Qualitat Assistencial dels Centres 
Assistencials Dr. Emili Mira i López que, posteriorment, per decret del 
diputat adjunt de l’Àrea de Govern Local de 30 d’octubre de 2006, 
s’adjudicà per procediment negociat sense publicitat a la Fundació Avedis 
Donabedian per un import de 26.448,00 €, IVA inclòs, amb un termini 
d’execució que finalitzà el 31 de desembre de 2006. 

- Per decret del diputat adjunt de l’Àrea de Govern Local de 23 de febrer 
de 2007 s’aprovà l’expedient de contractació de consultoria i assistència 
consistent en l’adequació dels processos específics dels Programes de 
Qualitat Assistencial dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López 
que, posteriorment, per decret del mateix òrgan de contractació de 15 de 
maig de 2007, s’adjudicà per procediment negociat sense publicitat a la 
Fundació Avedis Donabedian per un import de 28.656,00 €, IVA inclòs, 
amb un termini d’execució que finalitzà el 31 de desembre de 2007. 

- Per a l’any 2008, per decret de la presidència delegada de l’Àrea de Salut 
Pública i Consum s’adjudicà l’expedient de contractació de serveis per al 
suport al desenvolupament del Programa de Qualitat Assistencial a la 
Fundació Avedis Donabedian per contracte menor per un import de 
20.590,00 €, IVA inclòs. 

 
2. Període de prestació del servei de suport al desenvolupament del Programa 
de Qualitat Assistencial dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López 
pendent de pagament 
 
Per l’any 2009 l’objectiu principal que la direcció dels CAEM va proposar a la FAD va 
ser el de donar continuïtat al suport de les tasques en marxa a cada un dels 
Programes tot buscant la consolidació gradual de la gestió de la qualitat 
“intraprograma” i així donar un pas més per reforçar la coordinació entre ells. 
 
Durant l’any 2009, sense la prèvia formalització d’un procés de licitació, la Fundació 
Avedis Donabedian, que presentà la seva oferta al maig de 2008, per un pressupost 
de quaranta mil cent noranta-quatre euros (40.194,00 €), IVA inclòs, ha desenvolupat 
les tasques que de forma resumida es van concretar en els següents objectius:  
 
OBJECTIU Nº1: Suport al desenvolupament dels objectius de qualitat a cada un dels 7 
Programes 
 
Per al 2009, el suport de la FAD havia d’ajudar a consolidar les activitats en marxa i 
donar continuïtat i un caràcter estable als processos d’avaluació dissenyats, de 
manera que tant els directors de Programa com els professionals poguessin completar 
el procés del cicle d’avaluació i millora de la qualitat. L’objectiu incloïa el disseny d’un 
quadre de comandament per a la gestió clínica.  
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OBJECTIU Nº 2: Atenció centrada en el pacient: Opinió de pacients i familiars sobre 
l’atenció rebuda  
 
Per al 2009, es considerà convenient, avançar en aquest objectiu, incorporant la visió 
de l’usuari directament, a través de la informació aportada pels grups focals d’usuaris, 
ja siguin pacients o familiars.  
 
OBJECTIU Nº 3: Coordinació entre Programes i disminució de la variabilitat de 
pràctica clínica 
 
Des de la Direcció de CAEMIL, es va considerar oportú potenciar la cultura d’integració 
entre els Programes, de manera que es reforcés l’efectivitat i l’eficiència organitzativa 
així com els resultats assistencials de CAEMIL.  
 
A nivell operatiu l’objectiu final era la normalització de determinats processos en forma 
de aplicació de “Trajectòries Clíniques”.   
 
OBJECTIU Nº 4: Assessorament a la Direcció 
 
Es tractava de realitzar reunions estructurades que permetessin fer un seguiment dels 
punts clau del projecte i revisar si era necessari els continguts en funció de nous 
requeriments i reorientar les tasques proposades per el període. 
 
Per a l’assoliment d’aquests objectius s’han realitzat les següents activitats:  
 
a) 14 sessions de Tutories i suport metodològic als grups de treball, incloent les 

reunions de preparació amb les direccions de programa i amb tot l’equip 
assistencial. 

 
b)  La realització de 2 grups focals, per familiars i pacients. Això ha inclòs els treballs 

previs a la reunió dels grups focals (selecció dels participants, entrevistes 
prèvies,...), les reunions dels dos grups i els treballs posteriors per elaborar la 
síntesi i les conclusions.  
 

c) El suport tècnic i metodològic per la realització d’una Trajectòria clínica sobre 
l’esquizofrènia. S’han realitzat 4 reunions de suport a l’equip del programa d’Aguts i 
Urgències.  
 

d)  3 sessions de treball amb la Direcció pel seguiment del treball. 
 
3. Proposta 
 
Ateses les circumstàncies exposades i el fet que s’ha posat de manifest la manca de 
licitació per a la contractació del servei de suport al desenvolupament del Programa de 
Qualitat Assistencial dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López per a l’any 2009, 
servei que tanmateix s’ha prestat durant aquest període amb la conformitat dels 
Centres Assistencials, d’acord amb el pressupost elaborat per la pròpia Fundació 
Avedis Donabedian, en els termes de l’informe emès en data 31 de gener de 2010 pel 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 84

Director Tècnic dels Serveis Assistencials i pel Gerent dels Centres Assistencials Dr. 
Emili Mira i López. 
 
Atès que per l’exposat la Fundació Avedis Donabedian té dret a l’abonament dels 
serveis efectivament prestats. 
 
Atès que la contractació s’ha realitzat sense atendre al procediment legalment 
establert, en particular, a allò que disposa l’article 28 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, sense que això pugui produir un perjudici 
per al contractista, ni un enriquiment injust a favor de l’Administració. 
 
En conseqüència, escau convertir l’acte viciat, tot reconeixent el crèdit a favor del 
contractista i procedir a l’abonament a la Fundació Avedis Donabedian de l’import 
meritat pels serveis de suport al desenvolupament del Programa de Qualitat 
Assistencial als Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López l’any 2009, xifrat en 
40.194,00 €, IVA inclòs.  
 
Atès que per decret de la Presidència de 14 de maig de 2010 s’ha procedit a dotar de 
crèdit adequat i suficient per a fer front a l’anterior reconeixement de crèdit. 
 
Vist allò que disposa l’article 65 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú sobre 
conversió d’actes viciats. 
 
Vist allò que disposen els article 26.2 C) del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.  
 
Vist que d’acord amb la tramitació continguda en la Circular núm. 3/2006, sobre la 
tramitació d’expedients de reconeixement de crèdit de despeses d’exercicis tancats, la 
Intervenció General, una vegada fiscalitzada l’obligació, elevarà la proposta a la 
Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per sotmetre-la a 
l’aprovació del Ple. 
 
Vistos els informe emesos per la Secretaria General i la Intervenció General. 
 
Vist  l’article 70.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, segons 
el qual correspon al Ple l’atribució competencial en matèria de reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la conversió de les actuacions derivades de la prestació de serveis 
per al suport al desenvolupament del Programa de Qualitat Assistencial dels Centres 
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Assistencials Dr. Emili Mira i López per a l’any 2009, realitzada sense l’oportuna 
formalització amb la FUNDACIÓ AVEDIS DONABEDIAN (NIF XXX), en els termes 
descrits a la part expositiva de la present resolució i d’acord amb l’informe emès en 
data 31 de gener de 2010 pel Director Tècnic dels Serveis Assistencials i el Gerent 
dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López. 
 
Segon.- Reconèixer el crèdit i l’obligació derivada de l’efectiva prestació dels serveis, a 
favor de la FUNDACIÓ AVEDIS DONABEDIAN per un import total de QUARANTA MIL 
CENT NORANTA-QUATRE EUROS (40.194,00 €) IVA inclòs.  
 
Tercer.- Satisfer la quantitat total de QUARANTA MIL CENT NORANTA-QUATRE 
EUROS (40.194,00 €) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/51103/312A0/22713.” 
 
Respecte a aquest dictamen, el Sr. Ciurana volgué explicitar dues qüestions. La 
primera, el propi argument de l’informe que acompanya aquest dictamen, que diu que 
una irregularitat administrativa (que es reconeix) no té per què comportar un 
enriquiment injust d’aquesta corporació i un perjudici a un tercer i per tant em sembla 
just que es pagui aquesta factura com allò que es diu col·loquialment que s’havia 
quedat en un calaix. Però sí que també volia dir i concretament volia dir a Iniciativa per 
Catalunya, que també són els responsables d’aquesta Àrea, que per aquesta mateixa 
qüestió Iniciativa per Catalunya va portar a la Fiscalia l’exalcalde de Tarragona. 
Lògicament denúncia que finalment fou arxivada, però ho dic perquè siguin conscients 
exactament, moltes vegades, de les coses que es fan amb una certa frivolitat. És a dir, 
per això mateix, en aquest cas és de 40.000 euros, per això mateix es va portar a 
Fiscalia un alcalde. Per tant, jo els hi demano, també, senyors d’iniciativa, que siguin 
sovint més prudents amb algunes de les afirmacions i accions que es fan.  
 
Per al·lusions el Sr. Funes contestà dient que avui el Partit Popular i Convergència i 
Unió han decidit perdonar-nos la vida als d’Iniciativa, president, entengui que jo 
personalment desconec de què ens està parlant el portaveu de Convergència i Unió, 
però estic convençut que no estem parlant del mateix i tinc la voluntat que, fora 
d’aquest espai, m’ho expliqui detalladament perquè entenc que la informació que 
col·loca en aquest Plenari no correspon a aquest Plenari. Per tant, amb tota la nostra 
voluntat, permetré que després m’ho expliqui, però em sembla que no s’apropa res al 
que va passar a Tarragona. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
17.- Donar compte del decret de Presidència de data 28 de maig de 2010 que 
resol modificar el règim de signatures requerides per disposar de fons. 
 
“Vist l’Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 6/2010, sobre inversions 
gestionades per a altres ens públics i el seu finançament, referit a l’exercici 2006. 
 
Vist que entre les recomanacions efectuades en l’esmentat informe hi ha la de revisar 
el contingut de les bases d’execució del pressupost pel que fa a l’autorització de 
disposició de fons, per adequar-la a allò que estableix el Reial decret 1174/1987, en el 
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sentit de què per disposar de fons es requereixi la signatura conjunta de l’ordenador de 
pagaments, la interventora i el tresorer. 
 
En el tràmit d’al·legacions previ a l’esmentat informe, la Diputació de Barcelona ja ha 
posat de manifest el seu desacord amb aquesta interpretació, en entendre que no 
seria exigible la signatura de l’ordenador de pagaments perquè en lleis modificades o 
dictades posteriorment, com ara la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local o la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que si bé inclouen entre les funcions del 
president la de l’ordenació dels pagaments, no estableixen, en canvi, que hagi 
d’autoritzar també el pagament material. 
  
Es pot presumir, per tant, que l’article 5.2.c del RD 1174/1987 es va limitar a reproduir, 
de forma incidental, en tractar les funcions de la tresoreria, una situació preexistent, 
que es podria entendre modificada i, per tant, no seria d’aplicació. 
 
Aquesta observació ja havia estat plantejada per la Sindicatura de Comptes en 
informes anteriors, i va ser contestada en el mateix sentit, ja que la Diputació de 
Barcelona considerava ajustat a dret el sistema de signatures que utilitzava, per les 
raons abans exposades, que continuen al nostre entendre essent vàlides, atès que no 
es fa cap pagament que prèviament no hagi estat autoritzat per l’ordenador de 
pagaments, i que no reculli les signatures de la interventora i del tresorer. 
 
Tot i que el sistema emprat actualment ha permès dotar d’una gran agilitat la tramitació 
administrativa dels pagaments, i que ha estat expressament recollit en les bases 
d’execució aprovades per a successius pressupostos, com ara en la Base 55.2 de les 
d’execució del pressupost per a 2010, segons la qual els xecs, ordres de transferència 
i, en general, tota la documentació bancària per disposar dels fons requereix la 
signatura conjunta de la interventora i el tresorer, o de les persones que legalment els 
substitueixin. 
 
Atenent, però, el superior criteri expressat per la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, s’estima que cal atendre la recomanació efectuada, en el sentit que la 
documentació necessària per disposar de fons de la Diputació de Barcelona requereixi 
la signatura conjunta del president, de la interventora i del tresorer, o de les persones 
que legalment les substitueixin. 
 
Vist l’apartat 1.1.24 de la Refosa 1/2009 sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, dictada en execució 
del Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2008, publicada al BOPB 
núm. 308, de data 24 de desembre de 2008. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 

Primer.- MODIFICAR el règim de signatures requerides per disposar dels fons de la 
Diputació de Barcelona, en el sentit de què els xecs, ordres de transferència i, en 
general, tota la documentació bancària per disposar dels fons hauran de ser signats 
conjuntament pel president, la interventora i el tresorer, o per les persones que 
legalment les substitueixin. 
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Segon.- INSTAR la Tresoreria perquè promogui l’adopció de les resolucions adients i 
executi els tràmits necessaris perquè aquesta previsió pugui ser efectiva no més tard 
del proper 15 de juny de 2010. 
 
Tercer.- PROPOSAR que les bases d’execució del pressupost de la Diputació de 
Barcelona que s’elaborin per al proper exercici i següents incorporin aquesta mateixa 
previsió. 
 
Quart.- DONAR compte d’aquesta resolució al Ple, per al seu coneixement. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Secretaria, la Tresoreria i els Grups 
Polítics representats a la Corporació.” 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
Servei de Programació 
 
18.- Dictamen de data 17 de juny de 2010 que proposa aprovar la modificació de 
crèdit 13/2010 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. 
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Atès que les bases 18a a 22a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el punt 4.1.b) de la Refosa 1/2009, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret 
de la Presidència de data 18 de desembre de 2008, i publicada al BOPB número 308, de 
24 de desembre de 2008.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i 
de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 13/2010 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 un milió cinc-cents tretze mil nou-cents 
vuitanta-cinc euros amb trenta cèntims (1.513.985,30 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. 
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Organisme de Gestió Tributària 
 
19.- Dictamen de data 19 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Barberà 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 Barberà del Vallès en data 28 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 
 

ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, en data 28 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 – Execucions subsidiàries 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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 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 les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades per Ple de l’Ajuntament de 
28 d’abril de 2010 i anteriors 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. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
20.- Dictamen de data 27 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellcir, 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 Castellcir en data 6 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.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellcir, en 
data 6 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: 
 
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, per la prestació del servei de telefonia mòbil 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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  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. 
 
3.- 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: 
 
I - En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels 
quals s’hagin 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. 
 
II – Sancions 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Execucions subsidiàries 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució 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 que l’Ajuntament pugui liquidar 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució 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 
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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 Castellcir 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-rebuts i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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 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 – Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries, cementiri, entrada 
vehicles – guals 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – 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 – 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. 
 
IX – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Taxes ocupació terrenys ús públic, llicències urbanístiques, escola bressol, 
intervenció integral, obertura establiments, cànon manteniment bústies, cànon consorci 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Sancions 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
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 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Execucions subsidiàries 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució 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. 
 
21.- Dictamen de data 19 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cercs, 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 Cercs en data 7 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 
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ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Cercs, en data 7 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 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. 
 
22.- Dictamen de data 19 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació i la clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Collsuspina, 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 Collsuspina en data 6 de maig 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. 
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Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Collsuspina, en data 6 de maig 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. 
 
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. 
 
23.- Dictamen de data 19 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals.  
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“El Ple de l’Ajuntament de Fogars de Montclús 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. 
 
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 Fogars de Montclús, 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 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. 
 
24.- Dictamen de data 2 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Folgueroles, 
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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 Folgueroles en data 17 de maig 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 Folgueroles, en data 17 de maig 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. 
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25.- Dictamen de data 19 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, 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 Font-rubí en data 27 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 Font-rubí, en data 27 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 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. 
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26.- Dictamen de data 2 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Igualada, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació.  
 
“El Ple de l’Ajuntament d’Igualada en data 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. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Igualada, 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: 
 
- Altres ingressos de Dret Públic no tributaris: costes judicials derivades de 
procediments contenciós-administratius 
 Notificació de les corresponents liquidacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
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I – Impost sobre béns immobles 
 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 -  Taxa de recollida d’escombraries domiciliaries i comercials. Taxa d’entrada de 
vehicles. Taxa cementiri municipal 
 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. 
 
3.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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 
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. 
 
Tercer.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Igualada a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió 
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
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I – Impost sobre béns immobles 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

II – Impost sobre activitats econòmiques 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Taxa de recollida d’escombraries domiciliaries i comercials. Taxa d’entrada de 
vehicles. Taxa cementiri municipal 
 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. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Taxa per expedició de documents administratius. Taxa de llicències 
urbanístiques. Taxa per l’obertura d’establiments. Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa 
per l’ocupació de la via pública. Taxa pels serveis de mercat municipal. Taxa per 
ensenyaments especials. 
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 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Taxes generades en els Organismes Autònoms depenents de l’Ajuntament. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Preus públics generats en els Organismes Autònoms depenents de l’Ajuntament. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – 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. 
 
XIII – Taxa per la retirada de vehicles abandonats. Taxa per utilització privativa i 
aprofitament especial: sondatges i rases. Taxa per ocupació de terrenys de domini 
públic. Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada. Taxa per utilització 
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instal·lacions esportives. Taxa per la prestació de serveis culturals, educatius, socials i 
lleure. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIV - Altres ingressos de Dret Públic no tributaris: costes judicials derivades de 
procediments contenciós-administratius 
 Notificació de les corresponents liquidacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XV – Altres ingressos de Dret Públic no tributaris: concessions administratives, 
execucions subsidiàries, sancions diverses, publicitat radiofònica i quotes 
urbanístiques. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
27.- Dictamen de data 19 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 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 Lliçà d’Amunt en data 29 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 
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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 la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, 
en data 29 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 – Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament 
pugui liquidar 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar l’especificació de la delegació de l’apartat anterior acordada 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, 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 recaptació dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona en l’apartat anterior, 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 19 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació i la clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Malla, 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 Malla en data 25 de març 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 Malla, 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. 
 
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 sentit que s’especifica seguidament: 
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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. 
 
29.- Dictamen de data 2 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montseny, 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 Montseny en data 26 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 Montseny, 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: 
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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 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. 
 
30.- Dictamen de data 27 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mura, 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 Mura en data 30 de gener de 2010 acordà l’especificació de 
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Mura, en data 30 de gener de 2010, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
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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. 
 

31.- Dictamen de data 27 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Orís, 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’Orís en data 13 de maig 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 
d’Orís, en data 13 de maig de 2010, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
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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. 
 
32.- Dictamen de data 27 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pacs del Penedès, 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 Pacs del Penedès en data 3 de maig de 2010 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
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favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pacs del 
Penedès, en data 3 de maig 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 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III - Quotes d’urbanització (Ajuntament) 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a 
l’Ajuntament, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores del municipi, un cop providenciat el constrenyiment per 
l’Ajuntament. 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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V – 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa-administrativa 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Taxa per llicències urbanístiques 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar l’ampliació de la delegació dels acords municipals adoptats amb 
anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, amb les 
actuacions següents: 
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- Aprovació dels crèdits incobrables 
 
3.- 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’hagin 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. 
 
4.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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 
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. 
 
Tercer.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Pacs del Penedès 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-rebuts i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 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. 
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 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans.  
Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 
serveis fúnebres de caràcter local. Taxa per entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena. Taxa per tinença de gossos. 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII - 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Quotes d’urbanització (Ajuntament) 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a 
l’Ajuntament, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores del municipi, un cop providenciat el constrenyiment per 
l’Ajuntament. 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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XII – 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa-administrativa 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIV – 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XV – Taxa per llicències urbanístiques 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XVI - En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels 
quals s’hagin 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.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
33.- Dictamen de data 2 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
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liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en data 27 de maig 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.- 1.- ACCEPTAR l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans, en data 27 de maig 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: 
 
- Prestació del servei d’escola bressol 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades per Ple de l’Ajuntament de 
data 27 de maig de 2010 i anteriors 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 de la taxa la gestió de la qual ha estat delegada en l’apartat 
anterior i d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat 
delegada en acords anteriors en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
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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 19 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pallejà, 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 Pallejà 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 Pallejà, 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 
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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. 
 
35.- Dictamen de data 19 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Perafita, 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 Perafita en data 26 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. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Perafita, en 
data  26 de març de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
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gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
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: 
 
I - 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. 
 
II – Sancions 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Execucions subsidiàries 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
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 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Qualsevol altre ingrés de dret públic 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució 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 
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. 
 
Tercer.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Perafita 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. 
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 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Impost sobre activitats econòmiques 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 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. 
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 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 – Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries, clavegueram i 
guarderia rural 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – Contribucions especials 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Quotes d’urbanització 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució 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 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Taxa per subministrament aigües, taxa ocupació de la via pública i taxa per la 
prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i 
instal·lacions 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Sancions 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Execucions subsidiàries 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Qualsevol altre ingrés de dret públic 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
36.- Dictamen de data 27 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pontons, 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 Pontons en data 30 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. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pontons, en 
data 30 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 – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
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 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. 
 
II – Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a 
l’Ajuntament en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores del municipi, un cop providenciat el constrenyiment per 
l’Ajuntament. 
 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. 
 
III – 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. 
 
IV – 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. 
 
V – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa 
 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. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – 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. 
 
2.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
la delegació adoptada per acord del Ple de 21-6-2002 de l’Impost sobre increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, que a continuació s’especifiquen: 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Liquidació de recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
3.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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 
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. 
 
4.- Restar assabentat de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Pontons de data 30 
de març de 2010 en relació a avocar la recaptació voluntària de la taxa de llicències 
urbanístiques i acceptar la modificació de l’abast de la delegació a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació d’aquesta taxa que 
quedaria com a continuació s’especifica: 
 
- Taxa de llicències urbanístiques 
 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. 
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5.- Restar assabentat de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Pontons de data 30 
de març de 2010 en relació a avocar la recaptació de les taxes següents: 
 Ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 

runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 Llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer. 
 Prestació de l’escola bressol. 
 Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 Instal·lació de quioscos en la via pública. 
 Parades, barraques, casetes de venda, espectacle o atraccions situats en terrenys 

d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic. 
 Subministrament d’aigua, gas i electricitat. 
 Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – Quotes urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – 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. 
 
VIII – Taxa per recollida d’escombraries. Taxa per entrada de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals. 
Taxa per servei 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. 
 
IX – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

 Liquidació d’interessos de demora i 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. 
 
X – Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a 
l’Ajuntament en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores del municipi, un cop providenciat el constrenyiment per 
l’Ajuntament. 
 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 – 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. 
 
XII – 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. 
 
XIII – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa 
 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. 
 
XIV – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
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 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

XV - Taxa de llicències urbanístiques 
 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. 
 

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

37.- Dictamen de data 27 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt, 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 Premià de Dalt en data 10 de maig 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 Premià de Dalt, en data 10 de maig de 2010, a favor de la Diputació de Barcelona 
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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. 
 
38.- Dictamen de data 2 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rubí, 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 Rubí en data 27 de maig 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 Rubí, en 
data 27 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
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gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I – Execucions subsidiàries 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Cànons derivat de concessions administratives 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV –Les facultats que la legislació urbanística atorga a l’Ajuntament, en via de 
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores (Juntes de Compensació i Entitats Urbanístiques de Conservació) 
d’aquest municipi, un cop  providenciat el constrenyiment per l’Ajuntament. 
 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 l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rubí, 
de data 27 de maig de 2010 i acords anteriors, 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 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. 
 
39.- Dictamen de data 19 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, 
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 Rupit i Pruit 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 Rupit i Pruit, 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: 
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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 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. 
 
40.- Dictamen de data 2 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor, 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 Antoni de Vilamajor 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 
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ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Antoni de Vilamajor, 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 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. 
 
41.- Dictamen de data 27 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de 
Tous, 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 de Tous en data 30 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. 
 
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, 
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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 Martí de Tous, en data 30 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’especifiquen: 
 
- 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. 
 
Tercer.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Martí de Tous 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-rebuts i notificacions individuals en 

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

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

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Quotes urbanístiques 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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IX – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Taxa per entrada de vehicles guals. Taxa manteniment cementiri-nínxols. Taxa per 
llicencia d’intervenció integral d’activitats. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Taxa per subministrament d’aigua-potable 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa de la llar d’infants i ludoteca municipal. 
Taxa per l’escola de Fillol. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

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

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
42.- Dictamen de data 27 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, 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 Sesgueioles en data 9 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. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles, en data 9 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: 
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I – Impost de construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa d’intervenció integral de l’administració en 
les activitats i instal·lacions. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Altres ingressos de dret públic tributaris 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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 
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 
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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 Sesgueioles 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-rebuts i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 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. 
 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. Taxa per clavegueram. Taxa per 
subministrament d’aigua. Taxa cementiri municipal. Taxa per entrada de vehicles. 
Taxa per ocupació via pública. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – 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. 
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 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
43.- Dictamen de data 19 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts, 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 Vicenç dels Horts en data 16 d’octubre 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, 
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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 Vicenç dels Horts, en data 16 d’octubre 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 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. 
 
44.- Dictamen de data 2 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  
 

“El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en data 31 de maig 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 
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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.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, en data 31 de maig 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: 
 
- 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. 
 
2.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, en data 31 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
 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 – Impost sobre activitats econòmiques 
 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. 
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III – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 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. 
 
IV – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 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. 
 
V – Contribucions especials 
 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. 
 
VI – Quotes d’urbanització 
 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. 
 
VII – Taxes per: 
- Recollida i gestió de residus comercials. 
- Serveis de títols autoritzadors d’activitats i instal·lacions. 
- Prestació dels serveis del cementiri municipal. 
- Llicències d’obres, construccions i instal·lacions de nous elements industrials. 
- Expedició de documents administratius. 
- Prestacions de la Policia Local i circulacions especials. 
- Immobilització i retirada de vehicles a la via pública i tinença en dipòsit municipal. 
- Usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics 

d’educació infantil i primària, d’educació especial i d’educació d’adults. 
- Ocupació i aprofitament de la via pública. 
- Utilització privativa o aprofitament especial del domini públic Local. 
- Prestació dels serveis de mercat. 
- Utilització de serveis culturals o de temps lliure. 
- Estacionament de vehicles de tracció mecànica en determinades zones de les vies 

públiques municipals. 
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- Prestació de serveis realitzats per l’Ajuntament o l’empresa concessionària de 
construccions a la via pública. 

- Altres taxes de titularitat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet o dels 
seus organismes autònoms. 

 
 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. 

 
VIII – Preus públics per: 
- Prestació dels serveis i activitats de l’Institut Municipal  d’Esports. 
- Utilització dels serveis de l’Escola Municipal de Música. 
- Utilització del centre de dia de la Llar Puig Castellar. 
- Prestació del servei de deixalleria. 
- Utilització del serveis d’atenció domiciliària. 
- Prestació del servei de llars d’infants. 
- Utilització de serveis culturals o de temps lliure. 
- Altres preus públics de titularitat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet o 

dels seus organisme autònoms. 
 
 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. 

 
IX – Execucions subsidiàries 
 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. 
 
X – 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. 
 
XI – Sancions administratives 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
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 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Tributs de la mobilitat 
 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. 
 
XIII – Ingressos de dret públic provinents de l’activitat urbanística següents: 
- Substitució dinerària de l’aprofitament urbanístic. 
- Dret de superfície. 
- Quotes urbanístiques girades per entitats urbanístiques col·laboradores 
- Sancions urbanístiques 
 
 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. 
 
XIV - Cànons derivats de la gestió indirecta de serveis públics 
 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. 
 
XV – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament o els seus 
organismes autònoms puguin liquidar 
 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. 
 
3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet 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’especifiquen: 
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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 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.- FACULTAR el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  i la 
Diputació de Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
45.- Dictamen de data 2 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de 
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 

“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació 
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la 
província que deleguin les seves competències en la Diputació. 
 
Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, virtut del qual 
delega en la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària 
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i 
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres 
exaccions de dret públic. 
 
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de 
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis. 
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Aquesta presidència, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació 
de Barcelona els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet en data 31 de maig d 2010, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
 

a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 

b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, 
acordats per l’òrgan municipal competent. 

c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent 
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als 
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel 
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària. 

e. Dictar provisions de constrenyiment.  
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.  
g. Liquidar interessos de demora. 
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.  
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori.  
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament.  
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 

de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, 
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació. 

m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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Segon.- FACULTAR el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet que, com a 
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que es preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
46.- Dictamen de data 2 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Riuprimer, 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 Santa Eulàlia de Riuprimer en data 3 de maig 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. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Riuprimer, en data 3 de maig 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’especifiquen: 
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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 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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 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-rebuts i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions i  les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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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 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Contribucions especials. 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 161

 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. 
 
VII – Taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries. Taxa clavegueram. 
Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 
serveis fúnebres de caràcter local. Taxa entrada de vehicles a través de les voreres i 
les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena. Taxa per instal·lació de portades, aparadors i vitrines. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Quotes d’urbanització 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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X – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal 
en les activitats i instal·lacions. Taxa per expedició de documents administratius. Taxa 
per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de la construcció, 
runes, tanques, puntal estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Taxa per 
parades, barraques, casetas de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 
d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics: 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Sancions 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Execucions subsidiàries 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Qualsevol altre ingrés de dret públic 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer i segon 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. 
 
47.- Dictamen de data 27 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria 
de Besora, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals.  
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 “El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora en data 27 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 Santa Maria de Besora, en data 27 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 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. 
 
48.- Dictamen de data 19 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació i la clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
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de Tavèrnoles, 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 Tavèrnoles 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 Tavèrnoles, 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 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. 
 
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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 165

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. 
 
49.- Dictamen de data 27 de maig de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vic, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Vic en data 5 de maig de 2010 acordà la delegació a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vic, en data 
5 de maig 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: 
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- Taxa parades provisional de mercat setmanal 
 
 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 acordada pel Ple de l’Ajuntament 
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa per recollida d’escombraries comercials i industrials. Taxa cementiri municipal. 
Taxa d’entrada de vehicles – Guals. 
 
 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. 
 
3.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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 
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. 
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Tercer.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Vic 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-rebuts i notificacions individuals en 

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

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

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

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – Quotes d’urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - 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 
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l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Taxa per recollida d’escombraries comercials industrial. Taxa cementiri municipal. 
Taxa d’entrada de vehicles – guals. Taxa per a la prestació dels serveis relacionats 
amb els animals de companyia (gossos). Taxa parades provisionals de mercat 
setmanal. Taxa llicències urbanístiques. Taxa per la prestació de serveis d’intervenció 
integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions. Taxa llicència auto-
taxis. Taxa per la retirada de vehicles de la via pública. Taxa per la reserva de la via 
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
Taxa per ocupació i aprofitaments especials de la via pública i dels terrenys d’ús 
públic. Taxa per ocupació de la via pública per a estacionament de vehicles en vies 
públiques municipals o terrenys d’ús públic. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb materials de la construcció, runes, tanques puntals, bastides o altres instal·lacions 
anàlogues. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per instal·lacions de 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 
d’ús públic. Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial per obertura de 
sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del 
paviment o de voreres. Taxa d’ocupació de la via pública en caixer i/o màquines 
automàtiques: 
 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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X – Taxa pel servei de recollida d’escombraries domiciliàries. Taxa clavegueram. 
 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. 
 
XI – Reintegres de pagaments 
 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. 
 
XII – Quotes diverses mercat municipal 
 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. 

 
XIII – Sancions per infraccions a les disposicions de l’ordenança municipal de la via 
pública i sancions 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. 

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

 
XV – Cànons i concessions 
 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. 

 
XVI – Qualsevol altre ingrés de dret  públic 
 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.” 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
50.- Ratificació del decret dictat per la Presidència de la Corporació, en data 2 de 
juny de 2010, mitjançant el qual s’aprova el Pla de Seguretat i Salut de les obres 
de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu 
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”. 
 
“Vist el dictamen aprovat del Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió de 
data 29 d’abril de 2010, mitjançant el qual s’adjudicà definitivament a la UTE CAU 
FERRAT la contractació relativa a les obres de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu 
del Cau Ferrat de Sitges”, per un import de sis milions tres-cents cinquanta-dos mil 
cinc-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims (6.352.558,63 €) IVA inclòs. 
 
Atès que l’adjudicatari, en el moment de la signatura del contracte, està obligat d’acord 
amb l’establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la 
contractació, a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de 
l’Estudi de Seguretat i Salut redactat a l’efecte per l’arquitecte Sr. Josep Emili 
Hernández Cros, autor del projecte, en els termes que preveu l’article 7 del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 
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Atès que així mateix l’article 7 de l’esmentat Reial Decret estableix que, en el cas de 
les Administracions Públiques, el Pla ha d’ésser aprovat per l’ens que hagi adjudicat 
l’obra. 
 
Atès que l’empresa UTE CAU FERRAT, ha presentat l’esmentat Pla amb data 20 de 
maig de 2010, el qual ha estat revisat i conformat en la mateixa data per l’arquitecta 
Sra. Sílvia Martínez Palou i per l’arquitecta tècnica Immaculada Costa i Amat, en 
representació de l’empresa de Serveis de Prevenció Gaudí, S.L. adjudicatària dels 
treballs de coordinació de la Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra amb el 
vistiplau del Gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- APROVAR el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, presentat amb data 20 de 
maig de 2010, corresponent a les obres de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu 
del Cau Ferrat de Sitges”, adjudicades per dictamen del Plenari de la Diputació de 
Barcelona, reunit en sessió de data 29 d’abril de 2010, mitjançant el qual s’adjudicà 
definitivament a la UTE CAU FERRAT, amb NIF U65316192, en aplicació de l’article 7 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, revisat i conformat en data 20 de maig de 
2010 per l’arquitecta Sra. Sílvia Martínez Palou i per l’arquitecta tècnica Immaculada 
Costa i Amat, en representació de l’empresa de Serveis de Prevenció Gaudí, S.L. 
adjudicatària dels treballs de coordinació de la Seguretat i Salut en fase d’execució 
d’obra amb el vistiplau del Gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes 
i Patrimoni Arquitectònic. 
 
Segon.- ADVERTIR a l’empresa adjudicatària que el Pla de Seguretat i Salut haurà 
d’estar a l’obra, a disposició permanent de la direcció facultativa i de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, fent avinent la seva obligació de lliurar-ne una còpia a la 
Delegació Territorial de Treball de Barcelona del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, en el moment d’efectuar la comunicació d’obertura del 
Centre de Treball. 
 
Tercer - NOTIFICAR la present resolució a la UTE CAU FERRAT amb domicili amb 
domicili a efectes de notificacions a Sitges, Passeig Vilanova, 7, per al seu 
coneixement i efectes, així com a la direcció facultativa de les obres. 
 
Quart.- DONAR compte de la present resolució a la següent sessió del Ple de la 
Diputació de Barcelona que se celebri , per al seu coneixement i als efectes de la seva 
ratificació.” 
 
I el Ple n’acordà la ratificació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats 
assistents del grup de Convergència i Unió i del grup del Partit Popular, sent el resultat 
definitiu de 28 vots a favor i 21 abstencions. 
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ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA 
 
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania 
 

51.- Dictamen de data 10 de maig de 2010 que proposa aprovar l’actualització del 
Programa de funcionament i activitats de la “Xarxa Local per a la Diversitat i la 
Ciutadania”. 
 

“Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, en el 
marc de les seves competències d’assistència i cooperació tècnica municipal impulsa 
la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania, concebuda com un instrument orientat 
a donar suport a l’acció política i de govern, amb l’objecte d’impulsar l’actuació 
conjunta dels municipis i vol ajudar a produir posicions polítiques i de gestió que 
serveixin als governs locals per a una millor gestió de la convivència ciutadana en un 
escenari canviant i nou. 
 

Vist que per acord del Ple, de data 28 d’abril de 2005, s’aprovà la creació de la “Xarxa 
Local per a la Diversitat i la Ciutadania, així com el seu Programa de funcionament i 
activitats, amb la missió d’identificar, generar i difondre instruments conceptuals, 
polítics i operatius que serveixin als governs locals per a millorar la gestió de la 
diversitat ciutadana, i que afavoreixi l’articulació d’un model compartit d’una societat 
diversa, i al temps, socialment cohesionada. 
 

Vist que el Programa de funcionament i activitats de la Xarxa Local de la Diversitat i la 
Ciutadania conté les línies estratègiques, la forma i el desenvolupament de la referida 
Xarxa, així com els requisits i el procediment d’adhesió dels municipis i altres ens 
locals de la província de Barcelona que desenvolupin o vulguin desenvolupar 
polítiques locals de migració i ciutadania. 
 

Vist que des de la seva aprovació s’han detectat determinades errades de transcripció 
del document original i que cal actualitzar alguns dels aspectes del referit Programa de 
funcionament i activitats, que responen a una mateixa essència i filosofia, sense 
suposar cap modificació substancial del seu contingut. 
 
Vist el que disposa l’article 32.3 i 33 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, sobre la creació d’òrgans complementaris per les diputacions, en 
relació amb l’article 132.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, atribuint al 
ple la creació d’òrgans desconcentrats i descentralitzats, i atesa la necessitat de 
complir amb el principi d’economia organitzativa citat a l’article 133 del mateix RD. 
 
Vist el punt 4.1 de la Refosa 1/2009, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació, diferents del Ple, dictada en execució del decret de la 
Presidència de 18 de desembre de 2008 i publicada en el BOPB núm. 308, de 24 de 
desembre de 2008. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la sotasignada, 
cap del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, proposa a aquesta Presidència 
delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania que elevi al Ple de la Corporació, previ 
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment, l’adopció dels acords següents  
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’actualització del Programa de funcionament i activitats de la “Xarxa 
Local de Diversitat i Ciutadania”, el text del qual es transcriu a continuació. 
 

“Programa de  funcionament  i  ac t iv i ta ts  de  la  Xarxa Local per a la 
Diversitat  i  la Ciutadania 
 
Sumari 
 

1. Presentació 
2. Raons del treball en xarxa 
3. Finalitats 
4. Objectius fundacionals 
5. Organització: estructura i funcionament 
6. Secretaria Tècnica i serveis de la Xarxa 
7. Participants de la Xarxa 
8. Finançament: organització econòmica 
9. Seguiment i avaluació 
10. Procediment d’adhesió 
11. Model d’adhesió formal dels ens locals a la Xarxa 

  
1. PRESENTACIÓ 
 
El canvi social fruit dels actuals fluxos migratoris així com l’augment de la mobilitat interna 
entre territoris lligada al mercat immobiliari i laboral, i els avenços en matèria de 
comunicacions, entre altres aspectes, han configurat unes poblacions cada cop més 
diversificades i on apareixen conflictes associats a l’ús de l’espai públic, problemes de 
convivència veïnal, etc. Aquest escenari de canvi sovint és viscut com un perill per a la 
cohesió social. 
 
Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania i pel seu fort 
coneixement de la realitat local, tenen un paper essencial a l’hora d’afavorir la cohesió 
social de la població en uns municipis cada cop més diversificats. 
 
La Diputació de Barcelona, atenent a l’objectiu d’incrementar l’aposta estratègica de les 
polítiques públiques adreçades a les persones, va crear en el mandat 2003 – 2007 l’Àrea 
d’Igualtat i Ciutadania, que treballa amb la voluntat de liderar l’acció pública relacionada 
amb la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i la promoció del concepte de ciutadania.  
 
L’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, a través del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, 
es mostra sensible als nous reptes que els ajuntaments han d’afrontar en relació a la 
cohesió social i la convivència ciutadana, és per això que impulsa programes de gestió de 
la diversitat, de promoció de la convivència i el civisme, de mediació ciutadana, entre 
altres. 
 
Davant la nova realitat social, la millor manera d’integrar i mantenir la cohesió social és 
promovent el treball en xarxa entre els diferents agents implicats. La Xarxa Local per a la 
Diversitat i la Ciutadania neix com un espai de debat, intercanvi i cooperació entre els 
ajuntaments decidits a assimilar les noves situacions plantejades per l’increment de la 
diversitat, amb la voluntat de superar les dificultats i avançar cap a un model de ciutat on la 
convivència en la diversitat estigui garantida. 
 
Imma Moraleda 
Presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania 
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2. RAONS DEL TREBALL EN XARXA 
 
La Diputació de Barcelona aposta pel treball en xarxa amb els municipis: 
 
 Com a espai de col·laboració entre tots per sumar esforços, intercanviar experiències i 

optimitzar recursos. 
 Per millorar la qualitat de la democràcia local i tenir junts més força i capacitat d’acció 

política social. 
 Perquè millora i universalitza els serveis, coresponsabilitza i permet el tractament global 

i l’homogeneïtzació en la prestació dels serveis locals. 
 Perquè possibilita el reequilibri territorial. 
 
És, doncs, la interconnexió, l’esforç comú de membres independents, l’organització i la 
gestió conjunta dels àmbits que incorporen un mateix objectiu, la principal característica i el 
valor del treball en xarxa que promou i impulsa la Diputació de Barcelona. 
 
La raó de l’actuació en xarxa es basa en la possibilitat de sumar esforços, en la mútua 
necessitat, en l’oportunitat de crear i acordar models d’actuació, de compartir eines de 
gestió, de racionalitzar i optimitzar la despesa i els recursos, i de disposar d’informació 
coordinada.  
 
En definitiva, ser capaços de trobar de manera conjunta les millors respostes a les 
necessitats reals del territori i de treballar per un concepte compartit de ciutadania. 
 
Des d’aquest punt de vista, la cooperació local mancomunada, la cooperació 
interinstitucional i la cooperació amb els agents socials han de ser les eines i els eixos 
bàsics d’actuació d’aquesta gestió en xarxa.  
 
3. FINALITATS 
 
La Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania neix per teixir un espai on sigui possible 
l’acord polític estratègic respecte a la nova ciutadania. 
 
Vol ser el fòrum on alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores debatin, principalment, les 
polítiques locals de ciutadania. 
 
La Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania té la missió d’identificar, generar i difondre 
instruments conceptuals, polítics i operatius que serveixin als governs locals per gestionar 
millor la diversitat ciutadana i que afavoreixin l’articulació d’un model compartit de 
desenvolupament d’una societat diversa i, al mateix temps, socialment cohesionada.  
 
Per complir aquesta missió, la Xarxa porta a terme les actuacions següents: 
 

 Afavorir l’intercanvi d’informació i coneixements entre els governs locals. 
 Cooperar en la realització de projectes innovadors i experimentals de manera 

mancomunada. 
 Difondre i donar a conèixer a tots els membres les bones pràctiques realitzades pels 

seus integrants. 
 Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular i desenvolupar 

l’acció local de govern. 
 Facilitar l’estructuració i la defensa de posicions polítiques dels governs locals 

enfront de tercers. 
 Captar, aportar i difondre informació d’altres àmbits territorials, nacionals, estatals, 

europeus i internacionals. 
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 Compartir maneres de gestionar la diversitat i la pluralitat ciutadanes. 
 
4. OBJECTIUS FUNDACIONALS 
 
La Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania basa la seva actuació en les polítiques de 
ciutadania, promovent la cohesió social a través del foment de la convivència ciutadana i la 
gestió de la diversitat als municipis. 
 
Els objectius fundacionals sobre els quals es basa la Xarxa són: 
 

1. Promoure la reflexió col·lectiva sobre un marc teòric d’actuació conjunta i afavorir 
l’intercanvi d’informació i la cooperació entre ajuntaments en la realització de 
projectes innovadors i experimentals de manera mancomunada. 

 
2. Concretar un model propi i compartit entre tots els i les participants a la Xarxa; un 

model d’intervenció en relació amb la gestió de la diversitat i de la convivència 
ciutadana. 

 
3. L’aportació documentada, per part dels ajuntaments de la Xarxa, de les 

experiències dels plans o programes que es realitzin en els seus municipis. 
 
4. La implicació dels ajuntaments en el disseny dels dispositius de recepció i acollida 

de les persones nouvingudes; i que vetllin per la convivència ciutadana basada en 
el respecte a la diversitat. 

 
5. Que els ens locals de la Xarxa vetllin per assegurar la formació continuada i el 

suport als professionals responsables dels serveis. 
 
6. Que els i les membres de la Xarxa participin en la seva estructura aportant-hi 

informació i/o col·laborant en les seves comissions o en els altres instruments. 
 

5. ORGANITZACIÓ: ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT 
 
La Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania sorgeix a través de la concertació d’un 
conveni general que no dóna pas a cap personalitat jurídica pròpia i, per tant, no comporta 
la gènesi d’una estructura particular ni dels mecanismes que li són inherents. 
 
És el Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona qui pren el paper d’impulsor i dinamitzador pel correcte 
desenvolupament de la tasca de la Xarxa. En aquest sentit, es compromet a proveir-la 
d’assistència tècnica i administrativa, i en garanteix així un funcionament òptim. 
 
L’esquema inicial de funcionament està compost pels instruments decisoris següents: 
 

1. Plenari  
2. Comissió Permanent  
3. Grups de treball 
4. Secretaria Tècnica 

 
La distribució de tasques i les especificitats de cada instrument són les següents: 
 
1. Plenari  
 
Com a principal òrgan de la Xarxa, hi participen tots i totes els/les representats polítics/ 
ques dels ens locals membres. 
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El presideix la Presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania.  
 
Els i les membres de la Xarxa s’han de reunir per tractar amb profunditat algun tema 
monogràfic d’especial rellevància per a la gestió local de la diversitat i la ciutadania. 
 
Competències i/o funcions: 
 

 Definir els objectius i les línies generals d’actuació. 
 Concretar el pla de treball. 
 Establir la política informativa. 
 Acordar els i les membres dels òrgans de participació. 
 Representar institucionalment la Xarxa. 
 

2. Comissió Permanent 
 
Assumeix les funcions directives i de coordinació de la Xarxa. Està presidida per un/a 
representant de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i representants 
dels ens locals membres. Per a la tria cal tenir en compte els factors de representació 
territorial, grandària, presència del fenomen migratori i altres característiques significatives 
municipals. 
 

Competències i/o funcions: 
 
 Concretar i proposar el pla de treball anual. 
 Coordinar les actuacions de la Xarxa. 
 Seguir i avaluar el funcionament de la Xarxa. 
 Actuar com a interlocutor davant d’altres. 

 
3.  Grups de treball 
 
Creats per facilitar el desenvolupament de les activitats, la difusió i l’intercanvi de 
coneixements segons les necessitats o demandes explícites, i assistits per especialistes 
segons les qüestions que s’han de plantejar. 
 
Competències i/o funcions: 
 

 Elaborar els projectes o treballs que s'acorden des de la Comissió Permanent 
 Proposar i plantejar les necessitats tècniques i de recursos. 
 Fer propostes concretes de projectes o línies d’actuació. 

 
4. Secretaria Tècnica 
 
La Secretaria Tècnica és responsabilitat del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, 
que gestiona i dinamitza les diferents activitats. 
 
Competències i/o funcions: 
 

 Organitzar els circuits d’informació i de coordinació de l’actuació de la Xarxa. 
 Gestionar la tramitació administrativa. 
 Preparar, elaborar i fer el seguiment de la documentació que es genera. 
 Totes les altres activitats derivades de la Secretaria de la Xarxa. 
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Responsabilitat 
 
La Xarxa, com que no té personalitat jurídica pròpia, no pot generar cap organisme 
diferenciat. La responsabilitat que es pugui derivar enfront de tercers a conseqüència de 
les actuacions derivades del desplegament de la Xarxa correspon a l’ens executor material 
i directe de les actuacions. 
 
6. SECRETARIA TÈCNICA I SERVEIS DE LA XARXA 
 
La Diputació de Barcelona, per mitjà de la Secretaria Tècnica, posa a disposició dels 
membres de la Xarxa les activitats següents, que han de permetre dur a terme les funcions 
enunciades en l’apartat «Finalitats»: 
 

 La producció d’informes que reflecteixin el seguiment, contrastat amb les 
experiències locals, del desenvolupament del marc legal, pel que fa a l’exercici dels 
drets i les obligacions. 

 
 La construcció d’un sistema d’informació que permeti agrupar les dades locals que 

puguin ajudar a establir l’evolució i la dimensió de la problemàtica que pot 
representar per als ajuntaments el fet migratori. 

 
 L’organització de seminaris especialitzats per a l’intercanvi i la difusió d’experiències 

i de coneixements en la gestió del fet migratori, la promoció de la convivència i el 
civisme i la mediació ciutadana, en diferents àmbits territorials, així com de jornades 
de reflexió i debat que ajudin a definir o validar estratègies en aquests àmbits 
d'actuació. 

 
 La participació en seminaris locals, nacionals i internacionals, i la difusió dels 

continguts a la resta de membres de la Xarxa. 
 
 La creació de grups de treball per tractar qüestions específiques que, pel seu 

impacte social, poden generar conflictivitat. Aquests grups de treball s’han de reunir 
periòdicament i han d’aportar els seus resultats a la Xarxa Local.  

 
 L’assessorament i el suport tècnic i jurídic als ajuntaments en matèria de diversitat 

i ciutadania. 
 
 Les accions formatives adreçades als/les responsables polítics i a els/les empleats/ 

des dels ajuntaments. 
 
 Exposicions i campanyes de convivència i civisme. 
 
 Els serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en matèria de 

residència i autoritzacions de treball a la població immigrada a la província de 
Barcelona. 

 
 La Comunitat Virtual entesa com a nexe d’unió entre els i les membres de la 

Xarxa, i des d’on es pot accedir a tota la informació. 
 

7. PARTICIPANTS DE LA XARXA 
 
L’àmbit territorial de la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania és el de la província 
de Barcelona. 
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La Xarxa aspira a tenir, entre els seus membres, tots els municipis i altres ens locals que 
desenvolupen o volen desenvolupar polítiques i serveis sobre el coneixement del fet 
migratori, la gestió de la diversitat i el treball per a la ciutadania.  
 
Els i les participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos als 
quals obligui el protocol del model d’adhesió de la Xarxa. 
 
Els ajuntaments membres de la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania es 
comprometen a aportar de manera documentada les experiències dels plans o programes 
que porten a terme, i a participar en els diversos òrgans i comissions de treball de la Xarxa, 
així com en els debats i les reflexions. 
 
8. FINANÇAMENT: ORGANITZACIÓ ECONÒMIC  
 
L’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, a través del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, 
assumeix el lideratge institucional de la Xarxa i és la responsable d’aportar els recursos 
necessaris per assegurar-ne l’operativitat. 
 
L’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, a través del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, 
ha de posar a disposició dels membres adherits a la Xarxa els productes i serveis 
següents: 

 
Recursos i serveis de coneixement 
 
 Els informes locals. 
 L’assessorament expert. 
 La formació. 
 L’Observatori de la Diversitat. 
 El Centre de Documentació. 
 La divulgació de bones pràctiques i continguts instrumentals per mitjà de jornades, 

publicacions o la xarxa Internet. 
 

Programes específics de serveis 
 
 Programa de gestió local de la immigració 
 Programes de gestió de la convivència ciutadana: 
 Programa de Mediació Ciutadana 
 Programa de Civisme  
 Programa de Ciutadania. 

 
Altres programes i accions 

 
 Exposicions i campanyes de sensibilització i promoció de la convivència i el civisme. 
 Els serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en matèria de 

residència i autoritzacions de treball a la població immigrada a la província de 
Barcelona. 

 Es posarà a disposició dels membres adherits altres programes que es desenvolupin 
des del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania. 

 
9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ  
 
S’han de generar els mecanismes necessaris per fer un seguiment i una avaluació de les 
actuacions i dels compromisos presos per la Xarxa. 
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La mateixa Xarxa ha de generar els mecanismes i fer les propostes sobre aquest aspecte, 
i també ha d’elaborar anualment un informe de l’estat i l’avaluació del conjunt de l’actuació. 
 
10. PROCEDIMENT D’ADHESIÓ  
 
Per formalitzar la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania: 
 
La Diputació ha de proposar als ens locals de la província —de manera individual i d’ofici— si 
volen formar part de la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania, amb les concrecions i les 
dates de termini del procés d’adhesió. 
 
L’òrgan competent dels ens locals que desitgin participar en la Xarxa ha de signar un acord 
exprés amb l’acceptació del protocol i les finalitats de la Xarxa.  
 
Els requisits per a l’acceptació com a membre de la Xarxa estan vinculats exclusivament amb 
l’assumpció dels compromisos i les responsabilitats derivades de l’acceptació dels objectius 
fundacionals de la Xarxa. 
 
L’adhesió és efectiva per part de la Diputació un cop superat el protocol establert. 
 
Només hi pot haver oposició si l’acte d’adhesió és incompatible amb els objectius i les 
finalitats de la Xarxa o els contravé.  
 
La Xarxa per a la Diversitat i la Ciutadania es pot dotar d’un logotip amb marca pròpia que 
s’ha d’incloure tant en la documentació que es generi com en els documents oficials que 
els municipis membres decideixin. 
 
11. MODEL D’ADHESIÓ FORMAL DELS ENS LOCALS A LA XARXA LOCAL PER A LA 

DIVERSITAT I LA CIUTADANIA PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA  

 
El 28 d’abril de 2005 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la creació de la Xarxa 
Local per a la Diversitat i la Ciutadania. 
 
La Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania té la missió d’identificar, generar i difondre 
instruments conceptuals, polítics i operatius que serveixin als governs locals per gestionar 
millor la diversitat ciutadana, i que afavoreixin l'articulació d'un model compartit de 
desenvolupament d’una societat diversa i, al mateix temps, socialment cohesionada. 
 
Considerant 
 
Que els seus objectius són: 
 
1. Promoure la reflexió col·lectiva sobre un marc teòric d’actuació conjunta i afavorir 

l’intercanvi d’informació i la cooperació entre ajuntaments en la realització de projectes 
innovadors i experimentals de manera mancomunada. 

2. Concretar un model propi i compartit entre tots els i les participants a la Xarxa; un 
model d’intervenció en relació amb la gestió de la diversitat i de la convivència 
ciutadana. 

3. L’aportació documentada, per part dels ajuntaments de la Xarxa, de les experiències 
dels plans o programes que es realitzin en els seus municipis. 

4. La implicació dels ajuntaments en el disseny dels dispositius de recepció i acollida de 
les persones nouvingudes; i que vetllin per la convivència ciutadana basada en el 
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respecte a la diversitat. 
5. Que els ens locals de la Xarxa vetllin per assegurar la formació continuada i el suport 

als professionals responsables dels serveis. 
6. Que els i les membres de la Xarxa participin en la seva estructura aportant-hi 

informació i/o col·laborant en les seves comissions o en els altres instruments. 
 
Que cal una gestió local de les polítiques de ciutadania, consensuada i compromesa amb 
el respecte a la diversitat. 
 
L’Ajuntament proposa a l’òrgan competent l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer 
 
Aprovar l’adhesió a la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania promoguda per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Segon 
 
Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal per posar 
l’accent en: 

 Actuacions que ajudin a conscienciar i comprendre la diferència. 
 Actuacions que possibilitin instruments per elaborar i dur a terme polítiques 

d’igualtat, corresponsabilitat i respecte. 
 Actuacions de difusió de valors educatius i actituds cíviques. 
 Actuacions que afavoreixin la convivència i el civisme. 
 Actuacions per a la capacitació del conjunt de la ciutadania per construir un nou model de 

convivència. 
 Actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de ciutadania. 
 

Tercer 
 
Nomenar com a representat el/la senyor/a .....en qualitat de... 
 
Quart 
 
Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona sempre que sigui oportú.”. 

 
Segon- DONAR COMPTE al Plenari de la Xarxa Local per a la Diversitat i la 
Ciutadania en la següent sessió que celebri. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als ens locals adherits a la Xarxa Local de la 
Diversitat i la Ciutadania.” 
 
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. 
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Finalitzada la part resolutiva de la sessió, i obert el capítol de precs i preguntes, la 
Presidència cedí l’ús de la paraula al Sr. Ciurana en relació a unes preguntes 
formulades sobre la situació en què es troba COM-Ràdio i, concretament, a la 
rescissió del contracte amb l’empresa Lavínia que s’acaba el proper 20 d’agost. Vull 
recordar brevíssimament, afegí el Sr. Ciurana, que COM-Ràdio, en un moment 
determinat, va decidir externalitzar alguns dels seus recursos humans de la producció 
de programes Algunes de les persones que treballaven a COM-Ràdio van anar a 
treballar a Lavínia, a l’empresa Lavínia; altres s’hi van incorporar, i ara, per causes que 
esperem que ens responguin en aquesta pregunta que fem, doncs el dia 20 d’agost es 
rescindeix el contracte. Per tant, les preguntes concretes que fem són les causes de 
rescissió de l’esmentat contracte; quina repercussió, en pèrdua de llocs de treball, 
tindrà aquest rescissió; si està prevista la recol·locació del total o d’una part del 
personal afectat, i en cas afirmatiu, és a dir, quantes contractacions s’han previst i de 
quin tipus.  
 
Per contestar a les preguntes, la Presidència donà la paraula al Sr. Labòria el qual 
manifestà el següent: 
 
En primer lloc, penso que és obligat, i penso que no treu la legitimitat que vostès facin 
la pregunta en el Plenari, però penso que és obligat recordar que aquests mateixos 
temes van ser respostos en el marc d’allà on probablement corresponia, fins i tot per 
millor coneixement del tema, que és a la pròpia reunió del Consorci de Comunicació 
Local, que és on es va precisament es va donar compte d’aquest tema. Tot i així, 
entraré a precisar i a contestar aquestes quatre preguntes, però també si em permet 
fer una sèrie de matisacions.  
 
Estem davant d’un contracte, no estem davant d’una rescissió pròpiament dita. Estem 
davant d’un contracte que ha acabat en el seu període, un contracte que s’havia signat 
per dos anys i que va ser prorrogat perquè el permetia així la licitació que es va fer el 
2007, si no em falla la memòria. Permetia una pròrroga de dos anys més fins arribar a 
quatre. Es va prorrogar un any i ara no s’ha prorrogat. Per tant estem davant del 
tractament que faríem amb qualsevol altre tipus de, no sé si la paraula és rescissió, 
però jo preferiria parlar d’acabament d’una relació contractual amb una empresa. Per  
tant, estem davant de la situació que es provocaria tant si aquesta empresa estigués 
prestant a la Diputació unes obres, la realització d’unes obres, com la realització d’una 
prestació d’uns serveis, que era el cas. Per tant, en aquest sentit (i em fa la impressió 
que, de la paraula “rescindir”, se’n pot deduir una voluntarietat política de la paraula 
“finiquitar un contracte”, acabar un contracte), és una si-tuació absolutament diferent.  
 
És evident que el fet que, en aquests moments, no es renovi o no es prorrogui aquest 
any més que permetia fins i tot el propi contracte existent des del 2007 respon a vàries 
raons. Unes, molt clares. Sap vostè millor que jo, perquè porta més anys que jo en el 
Consorci de Comunicació Local, que és al voltant de l’estiu quan les emissores de 
ràdio a qui afecten, en aquest cas, aquest contracte, és al voltant de l’estiu quan les 
emissores de ràdio acostumen a reprogramar, a revisar les seves programacions de 
cara al curs següent. Funcionen una mica amb ritme de curs escolar, per dir-ho així, 
les seves programacions a partir, bàsicament, de setembre, setembre-octubre. Per 
tant, és un moment en el qual els directius de COM-Ràdio i els directius del consorci 
de l’Agència de Comunicació Local estan revisant, i estan revisant, per què no dir-ho, 
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no amb uns ulls de fer una nova contractació més adequada a les necessitats i a les 
voluntats de programació d’aquest moment sinó, també, tenint molt present la situació 
de crisi econòmica; per tant, més ajustada a uns paràmetres econòmics que 
segurament ens podíem, que no calia fer-ho amb tanta precisió sia amb el sentit 
d’austeritat però no amb tanta precisió anys enrere. Per tant aquest és el motiu que, en 
tot cas, ha portat a la no-renovació, no-prolongació del contracte i deixar sense efecte 
i, en tot cas, obrir un període per veure quina serà la programació de la nova 
temporada. 
 
Dit això, ja es dedueix que la repercussió que pugui tenir aquesta decisió nostra de no 
prorrogar i, per tant, finiquitar aquest contracte, quines conseqüències pot tenir en els 
llocs de treball és un tema que qui hauria de respondre lògicament seria l’empresa. En 
aquest contracte, sabem que s’hi acollia el treball de 35 persones. També sabem que 
probablement, en la prestació de futurs serveis, es podrà tenir en compte, si és que 
així reglamentàriament correspon i els contractes que es puguin fer en el futur, de la 
forma reglamentària que correspongui, es podrà tenir en compte aquesta situació que 
pot haver deixat, diguéssim, la rescissió o la finiquitació d’aquest contracte, però cal dir 
que aquesta empresa ens consta que, com qualsevol altra empresa que va a 
processos d’adjudicació de contractes, per exemple, ha aconseguit un contracte fa poc 
amb altres empreses de similitud amb el que és COM-Ràdio. Per tant hi ha la 
possibilitat de recol·locació, segurament, en aquest nou marc d’algunes d’aquestes 
persones. Per tant, aquí ja li contestaria si està prevista la recol·locació. Nosaltres 
pensem que és possible, com li deia, que una part d’aquests professionals puguin ser 
adscrits a la prestació de serveis de producció de COM-Ràdio, però a través de nous 
contractes de producció, no d’altra forma, i que eventualment això pugui pal·liar, si és 
que es dóna, una situació de quedar gent en situació de manca de treball. Insisteixo, 
seguint els procediments que corresponguin adequats en aquest tema. Em pregunta, 
finalment, en cas afirmatiu, quantes contractacions i quin tipus s’han previst. Escolti, ho 
estem estudiant. Ho estan estudiant els responsables de la COM-Ràdio, els 
responsables del Consorci. Quan tinguin la informació precisa i adequada en el marc 
que correspon, que insisteixo, que era el que corresponia i va correspondre la resposta 
a aquesta pregunta, que és el Consorci de Comunicació Local, es donarà el detall 
exacte de com s’ha procedit amb la nova programació i les noves futures 
contractacions que es puguin fer. 
 
A continuació la Presidència anuncià que donaria lectura de una Declaració 
Institucional presentada per els partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 
d’Iniciativa per Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del 
grup del Convergència i Unió, en relació a la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
El text de la declaració és el següent: 
 

“Davant la sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre la constitucionalitat 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat pels parlaments català i espanyol 
i sancionat en referèndum per la ciutadania de Catalunya, volem expressar el ple 
suport al sentiment majoritari del poble català i dels seus representants polítics 
favorable al procés de millora de l’autogovern desenvolupat en els últims anys. 
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A falta de conèixer amb detall el text de la sentència del Tribunal Constitucional, 
que es farà públic d’aquí a uns dies, creiem que el sentit de responsabilitat cívica 
ens convida a rebre aquesta sentència amb respecte a les institucions i amb 
fermesa en les nostres conviccions. 
 
Al llarg d’aquests anys el món local ha expressat reiteradament el seu suport a 
l’Estatut, convençut que es tracta d’una eina de govern que respon a la norma 
constitucional i que està destinada a afavorir el desenvolupament del país. 
Aquesta actitud concorda amb el ferm compromís dels governs locals de 
Catalunya amb l’autogovern, un compromís que ve des del principi de la 
democràcia local al nostre país i que ha fet que els governs locals hagin estat, de 
fet, coresponsables d’aquest nou Estatut profundament municipalista i que ara 
ha estat qüestionat en part. 
 
Catalunya ha estat, sempre, un poble de diàleg i d’entesa, i és aquesta condició 
la que avui volem subratllar i proposar com a guia de la nostra resposta a la 
sentència del Tribunal Constitucional. Per això, entenem que en aquest moment 
hem de propiciar la unitat del conjunt d’institucions públiques catalanes per donar 
aquesta resposta a la sentència. 
 
Per això, d’acord amb el sentiment d’afirmació nacional i la voluntat de governar-
se del poble de Catalunya, fem una crida a les forces polítiques i socials per 
expressar cívicament i democràticament la confiança en l’autogovern, 
proclamant que som una nació i que formem un sol poble, i demanem 
específicament que tothom es posi al costat del govern de la Generalitat de 
Catalunya i del Parlament, que han d’encapçalar l’acció i l’esforç del conjunt de 
Catalunya per defensar l’Estatut d’Autonomia i per assolir plenament els 
objectius fixats per aquest text, que no són altres que els de garantir el progrés i 
el benestar del nostre país i de la nostra ciutadania.” 

 
Finalitzada la lectura de la declaració institucional per part de la Presidència, aquesta 
cedí l’ús de la paraula al Sr. García Albiol, el qual manifestà que volia fer una 
declaració en tant en quant nosaltres entenem, des del Partit Popular, que la 
democràcia exigeix escrupolós de l’Estat de Dret i de la Constitució. Totes les 
controvèrsies polítiques han de respectar les regles del joc democràtic, que són la 
garantia de les nostres llibertats. Fora del marc constitucional, no hi ha cap altra 
alternativa democràtica. En aquest procés, no hi ha ni vencedors ni vençuts, només 
guanyen la democràcia i l’Estat de Dret, que són els valors de tots els demòcrates. El 
Tribunal Constitucional ha emès el seu judici sobre l’Estatut. Tots els demòcrates, amb 
independència de les postures defensades fins avui sobre la matèria objecte d’aquesta 
resolució, tenen el deure i la responsabilitat ètica de reconèixer que no hi ha legitimitat 
democràtica al marge de la Constitució i que aquesta determina que és el Tribunal 
Constitucional qui interpreta les lleis, inclosa la llei tant important com l’Estatut. Amb la 
resolució, el Tribunal Constitucional garanteix les llibertats dels catalans i un Estatut 
plenament constitucional. Davant la greu situació econòmica que pateix el país, fem 
una crida a la responsabilitat de tots els partits i institucions públiques per concretar els 
esforços a donar resposta a la crisi econòmica que ha deixat sense feina centenars de 
milers de catalans. Ara no és el moment de generar enfrontaments institucionals sinó 
de abocar-nos a què Catalunya torni a ser una economia generadora d’ocupació. 
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Reclamem el desenvolupament lleial de l’Estatut, ara plenament constitucional, per 
part del govern espanyol i català, i el compliment de la sentència per part de tots. 
Encoratgem, finalment, tots els partits democràtics, tant a Catalunya com al conjunt 
d’Espanya, a donar per tancat el debat sobre la constitucionalitat de l’Estatut i a 
centrar-nos en els problemes dels ciutadans com són la creació de llocs de treball, la 
seguretat, la immigració, l’educació, la sanitat i el manteniment de les pensions.  
 
Tot seguit el portaveu del grup d’ERC i vicepresident tercer, Sr. Chalmeta, 
adreçant-se al Sr. García Albiol, manifestà que el moment és important, és 
transcendental gairebé, diria jo, i com a resposta a la sentència del Tribunal 
Constitucional em sembla que no hi ha millor declaració possible que aquesta que s’ha 
fet en el sentit que, més enllà dels legítims objectius, interessos, conviccions de 
cadascuna de les formacions polítiques, hem aconseguit salvar gairebé del tot, i ara ho 
explicaré una mica més tot i que seré molt breu, salvar la unitat d’acció, que a mi em 
sembla que és el més important que com a resposta podem donar en aquests 
moments. Per tant, com el senyor Albiol sap perquè li he dit altres vegades, jo li 
repeteixo, una vegada més, que tots els partits i formacions polítiques que venim de 
tradició democràtica i catalanista ens hem posat d’acord amb aquesta declaració que 
ha llegit el president. Vostè sabrà per què el seu Grup no forma part d’aquest bloc. 
 
A continuació el vicepresident segon, Sr. García Andrade, i en nom del grup d’IC, 
també com a resposta a la declaració del Sr. García Albiol manifestà que si estem aquí 
és per culpa de vostès, senyor Garcia Albiol, i això que quedi clar, eh?, perquè vostè 
intervé i sembla que no sé qui tingui la responsabilitat d’estar en aquesta situació. La 
té el Tribunal Constitucional i la tenen vostès. Vostès, i especialment vostè, donar 
lliçons de coherència a aquest Plenari i alguns dels diputats i diputades que hi som, 
poques. Primer, perquè no ens pot donar lliçons parlant d’austeritat en la despesa de 
l’Administració pública i tampoc no ens poden donar lliçons quan parlen de l’Estatut 
perquè allò que vam impugnar respecte a l’Estatut català en altres llocs ho han 
defensat i ho continuen defensant. Per tant, lliçons de coherència, poques i les justes. 
Creiem, i crec, i en aquesta institució jo crec que ens ho hem de dir, que el món local, 
els ajuntaments, les diputacions i els consells comarcals han de respondre de la 
mateixa manera que ho van fer durant el procés d’elaboració de l’Estatut: des de la 
unitat. Des de la unitat d’aquelles forces que hem defensat i defensem l’Estatut, i que 
ara, en la situació en la qual ens trobem, les institucions i les formacions polítiques que 
hem donat suport al procés estatutari i al referèndum dels ciutadans i ciutadanes hem 
de respondre de la mateixa manera: unitàriament. Si no, els ciutadans i ciutadanes 
difícilment entendran el que està passant. 
 
Tot seguit sol·licità la paraula el president del grup de Convergència i Unió Sr. 
Garcia Cañizares per manifestar que el seu grup evidentment lamenta molt aquesta 
situació perquè el Tribunal Constitucional ha perjudicat clarament la nació catalana 
d’una manera molt contundent i aquest tribunal, que està desprestigiat i caduc, fa que 
tot un poble entri en una involució que havíem portat a terme durant molts anys. Li 
recordo, senyor Garcia Albiol, que per damunt de qualsevol altra cosa hi ha la 
sobirania popular, que la democràcia es fonamenta en la sobirania popular i aquest 
Estatut el va aprovar el Parlament de Catalunya amb els representants del poble, el 
van aprovar les Corts Espanyoles amb els representants del poble i el va ratificar el 
poble de Catalunya en referèndum. Si això no és suficient, si la democràcia no està, 
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insisteixo, fonamentada en la sobirania popular, ens estem equivocant de país. Per 
tant, aquesta sentència no s’havia d’haver produït mai i, insisteixo, si alguna cosa està 
malament, no és l’Estatut, potser els canvis no haurien de venir per aquí sinó per algun 
altre costat. 
 
Per finalitzar amb les intervencions, la Presidència cedí l’ús de la paraula al portaveu 
del grup Socialista Sr. Labòria per manifestar que per respecte a la seva declaració, 
la declaració que, a més a més, recull la voluntat de tots pràcticament seria més 
correcte no intervenir i, per tant, em sento representat per les paraules que han dit 
altres portaveus en relació a la intervenció que hi ha hagut per part del representant 
del Partit Popular. L’únic que voldria potser ressaltar és una cosa que sí que em 
molesta perquè penso que tots estem d’acord. No s’hi val, és a dir, la sentència de 
l’Estatut és un problema polític tan real com puguin ser altres problemes polítics que hi 
ha en el país. No s’hi val contraposar com si aquest fos una ficció política d’una part de 
la població i del sentiment polític català, i que queda resolt per una solució purament 
legal. I li demanaria, senyor President, que fes arribar aquesta declaració, si els hi 
sembla bé als altres portaveus, a tots els alcaldes de la província. 
 
Seguidament es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació, compresos entre el número 5043 fins al 6296. Al propi temps es dona 
compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries 
dels dies 27 de maig i 10 de juny de 2010. 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 
les 13 hores i 15 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
 
 
El President       
Antoni Fogué Moya      La Secretària General 
        Petra Mahillo García 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 539499 al 539591. 
 
 
Barcelona, 1 de setembre de 2010 
 
 
 
 
 
LA SECRETÀRIA GENERAL 
Petra Mahillo García 


