Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2010
A la ciutat de Barcelona, el dia 30 de setembre de 2010, a les 12 hores i 5 minuts, es
va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària
ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del
seu president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president primer ’Im. Sr.
Josep Mayoral Antigas, del vice-president segon, Màrius García Andrade, del vicepresident 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, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya,
Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Antonio Carmona López, 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 Lores, Carme García
Suárez, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez Fernández, José Manuel González
Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria Martorell, Ezequiel Martínez
Mulero, Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo, Manel Olivés Juanola, Teresa
Padrós Casañas, Amparo Piqueras Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Juan Carlos
del Río Pin, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández, Josep Salom Ges, Mario
Sanz Sanz, Joan Sau Pagés, Jordi Serra Isern i Francesc Torné Ventura.
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.
Van excusar la seva assistència els diputats següents: Jordi Subirana Ortells, Xavier
Amor Martin i Carles Ruiz Novella.
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 22 de
juliol de 2010.
2.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Declaració del Consell d’Administració de l’Arc Llatí, relativa a l’Estratègia Europa
2020, celebrat a Brussel·les el 16 de juny de 2010
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3.- Dictamen que proposa suprimir el lloc de treball base de Tècnic Mitjà de Salut
Pública i Consum i aprovar la creació dels llocs de treball base de Tècnic Mitjà en
Salut Pública i el de Tècnic Mitjà en Consum, amb efectes 1 d’octubre de 2010.
4.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de fiscalització plena del primer
semestre de l’any 2010.
5.- 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.
6.- Dictamen que proposa segregar i desafectar l’immoble conegut com “Habitatge del
Conserge”, ubicat al carrer Riera de Gavarra, número 38, de Canet de Mar, que forma
part de la finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar.
7.- Dictamen que proposa autoritzar l’ús de l’immoble situat al carrer Font i Boet,
número 4, de Caldes de Montbui, a favor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
8.- Dictamen que proposa adjudicar provisionalment la contractació relativa a les
Prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió
Tributaria, a l’empresa UNIPOST SAU, amb NIF-A62.690.953, promoguda per la
Subdirecció de Logística i l’Organisme de Gestió Tributària.
9.- Donar compte al Ple del Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns pel qual es resol donar-se per assabentats de la fusió de les entitats
financeres Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM).
10.- Donar compte del decret de la declaració d’emergència de les actuacions
necessàries per tal de pal·liar el risc de col·lapse de l’edifici “Masoveria de Can Falç”
ubicat a Sitges, amb un cost estimat de setanta mil vuit-cents euros (70.800,00 €).
11.- Donar compte del decret que declara l’emergència de les actuacions necessàries
per tal de pal·liar el risc de col·lapse de l’estructura metàl·lica de la coberta de la nau
ubicada a l’avinguda Ferreria, 11 del Polígon Industrial “La Ferreria” de Montcada i
Reixac, amb un cost estimat de vint-i-cinc mil euros (25.000,00) €
12.- 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.
13.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Borredà, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.
14.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Canovelles, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
15.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canyelles, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos
de dret públic municipals.
16.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cardona, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.
17.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Castellbisbal, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
18.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellnou de Bages, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
19.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Gelida, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
20.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Masquefa, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
21.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d’Òdena, 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.
22.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, a favor de la Diputació de
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 la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Puigdàlber, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
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24.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i clarificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, 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 i clarificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, 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 l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze 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.
27.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, 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.
28.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Taradell, 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 Tona, 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 Veciana, 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.
31.- Dictamen que proposa iniciar expedient de traspàs de titularitat, a favor de
l’Ajuntament de Sabadell, del tram de la carretera BV-1414 entre els p.k. 4,600 i
6,900.
32.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’Acta de Preus contradictoris de les obres
d’”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona. Projecte reformat”,
que no suposa cap increment ni decrement de cost en relació al projecte en fase
d’execució ni variació en el termini.
33.- Dictamen que proposa aprovar la concessió d’ajuts econòmics derivats del
Programa complementari “Assistència per a la millora de material esportiu
inventariable” en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i les infraestructures del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per un import de

4

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

sis-cents quaranta-vuit mil nou-cents quaranta-cinc euros amb vint cèntims (648.945,20
€).
34.- Dictamen que proposa aprovar el Pla Marc de l’Associació de Propietaris
Forestals del Lluçanès.
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 22
de juliol de 2010.
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 22 de juliol de 2010, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA


Direcció de Relacions Internacionals

2.- Dictamen de data 1 de juliol de 2010 que proposa l’aprovació de l’adhesió de
la Diputació de Barcelona a la Declaració del Consell d’Administració de l’Arc
Llatí, relativa a l’Estratègia Europa 2020, celebrat a Brussel·les el 16 de juny de
2010
“I.- ANTECEDENTS
En data 16 de juny de 2010, el Consell d’Administració de l’Arc Llatí va adoptar una
Declaració en la qual valora l’impacte de l’Estratègia 2020 per al territori i les
administracions que composen l’esmentada associació.
Atès l’interès que els continguts d’aquesta Declaració tenen per a la Diputació de
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment
i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4,
5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en
endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
I vist que la Declaració del Consell d’Administració de l’Arc Llatí, de 16 de juny de
2010, és un document de posicionament multilateral amb objectius a llarg termini i que
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coincideix, per tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els convenis marcs
o protocols generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document al Ple de la Corporació, tot i
que correspondria a la Junta de Govern segons la competència que té atribuïda
respecte de l’aprovació des convenis marcs o protocols generals a l’epígraf 2.1.3.a) de
la Refosa 1/2010 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 16 de juny de 2010 i publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de
juny de 2010, donada la rellevància institucional de la declaració;
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Consell
d’Administració de l’Arc Llatí, relativa a l’Estratègia Europa 2020, adoptada en
Brussel·les el 16 de juny de 2010, d’acord amb el text que es transcriu a continuació.
DECLARACIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ARC LLATÍ
(Brussel·les, 16 de juny de 2010)
Els membres de l'Arc Llatí, reunits a la ciutat de Brussel·les, el 16 de juny de
2010, celebren el seu Consell d'Administració i manifesten el següent respecte
a l'Estratègia Europa 2020 i a les repercussions que comportarà per al territori
de l'Arc Llatí:
Observem que les promeses formulades en l'Estratègia de Lisboa no han estat
complertes degut en part a una governança dissenyada de forma ineficaç en
què no es va implicar els governs locals. D'altra banda hi havia un desequilibri
entre les dimensions social i mediambiental en comparació amb la importància
indubtablement superior donada a la prioritat econòmica de competitivitat.
Finalment, subratllar també la seva falta d'adaptació a les diferents realitats
socio-econòmiques dels territoris.
A l'hora d'aprovar l'Estratègia Europa 2020, constatem que la realitat actual i el
punt de partida de la Mediterrània dista molt dels objectius en ella definits. Així,
la taxa d'ocupació de la població entre 15 i 64 anys al territori de l'Arc Llatí se
situa en un 52,4%1 quan l'objectiu marcat per a l'any 2020 és d'un 75% de la
població d'entre 20 i 64 anys ocupada.
D'altra banda, l'estratègia Europa 2020 estableix l'objectiu d'invertir el 3% del
PIB en I+D l'any 2020; mentre que la mitjana actual als territoris de l'Arc Llatí és
de 0.98%.
A més, és necessari destacar no només les diferències entre estats, sinó també


1

Font de totes les dades numèriques: Eurostat.
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entre els territoris dels diferents estats pels quals s'estén l’Arc Llatí (per
exemple, en el cas del percentatge de PIB destinat a I+D, 0.61% Espanya,
1.02% Itàlia i 1,33% França), així com entre les regions d'un mateix estat a què
pertanyen províncies sòcies de la xarxa (per exemple, mentre que Còrsega
destina el 0.22% del seu PIB a I+D, Rhône-Alpes destina el 2,44%).
Més enllà de les xifres i percentatges, observem que l’Arc Llatí es troba davant
de tres possibles escenaris de futur:






Escenari de referència, és a dir si segueixen els canvis estructurals
actualment en marxa, les grans metròpolis sortirien afavorides
mentre que les ciutats més petites, l'economia de les quals està
centrada en tecnologies menys descentralitzades, patirien aquest
canvi. L'agricultura es veuria afectada pels canvis en la PAC. Una
part de l'economia podria créixer gràcies a la producció d'energies
sostenibles, encara que tot el seu potencial no sigui aprofitat. I la
immigració es concentraria en zones urbanes i turístiques.
Escenari defensiu, si els paràmetres actuals empitjoressin les
perspectives serien menys favorables que a l'escenari de referència.
Per exemple, la falta d'inversió per part del sector públic en I+D
impediria el desenvolupament dels pols tecnològics que passarien a
ser pols de segon nivell i les economies regionals deixarien de
modernitzar-se. Les zones rurals també patirien aquestes
conseqüències i l’estimació econòmica faria que diversos sectors,
entre ells el turisme, entressin en recessió.
Escenari proactiu, se suposa que les mesures internacionals preses
per reduir els efectes del canvi climàtic s'aprofitarien per generar
creixement econòmic a Europa. En aquest context, la societat civil i
els actors econòmics estarien fortament implicats i nombrosos
sectors de l'economia (com el de les energies renovables i el
tecnològic) podrien beneficiar-se de noves oportunitats.

En qualsevol cas hem d'actuar amb iniciatives i polítiques encaminades a
assolir els objectius establerts en l'Estratègia.
En aquest sentit, destacar que els territoris de l'Arc Llatí sí que disposen
d'instruments per generar canvis positius per a l’assoliment dels objectius
d'Europa 2020. De fet, l'aprofitament del capital humà i el foment de la cohesió
social poden generar un valor afegit per al conjunt del territori entenent la
diversitat i la complexitat de les nostres societats actuals com un element
positiu i no de fractura.
Constatem que en la societat actual i de futur la capacitat creativa i la generació
d'idees innovadores suposaran un element clau en el desenvolupament dels
territoris. Les administracions que constitueixen l’Arc Llatí aposten per fomentar
el geni i la creativitat Mediterrània contribuint així a assolir territoris més
innovadors, cohesius i intel·ligents.

7

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

A més, és necessari apostar per infraestructures que assegurin la connectivitat
dels territoris de l'Arc Llatí i d'aquests amb la resta d'Europa. En aquest sentit,
celebrem iniciatives com l'Eix Transpirinenc i l’Eix Mediterrani que es
complementen i vertebren el territori de la Mediterrània amb la resta d'Europa
permetent aprofitar al màxim les oportunitats de desenvolupament del territori.
L’Arc Llatí acull favorablement els objectius i les prioritats proposades en
l'Estratègia Europa 2020. En aquest sentit fem ressaltar la necessitat de donar
la mateixa importància als objectius mediambientals i socials davant dels
objectius econòmics. Tanmateix, és necessari destacar que l'eficàcia de
l'esmentada Estratègia seguirà sent limitada si els ens locals es veuen relegats
a només un paper executor, quedant exclosos del procés de definició de les
estratègies concretes i línies d'actuació. Pel Qual:
 S'hauria de tenir en compte la rellevància de cada una de les tres
dimensions de l'estratègia (econòmica, social i mediambiental) a nivell
local i donar-li una veritable dimensió territorial, per poder donar
respostes locals adaptades a les necessitats reals dels ciutadans.
 S'hauria de considerar la proporcionalitat de la realitat de la UE i els
objectius proposats a Europa 2020 amb la realitat local i efectuar una
ponderació a aquest nivell. Per poder assolir l'esmentat objectiu, és
imprescindible que les entitats locals implicades disposin d'una certa
autonomia financera i dels recursos necessaris.
 S'haurien d'implementar instàncies de concertació, com a també
d'avaluació, permanents i estructurades, obertes a tots els
representants dels diferents nivells de govern local.
 Els objectius de l'Estratègia Europa 2020 s'haurien de vincular als
objectius de la futura Política Regional i a la programació que es derivi.
Per la qual cosa, l’Arc Llatí i els seus socis reafirmen la voluntat que a cada un
dels seus territoris es traslladin els objectius previstos en l'estratègia i, per la
qual cosa, s'adaptin els llindars a les seves realitats i especificitats.
I, a més, recolza totes les iniciatives que promouen la implementació d'aquesta
estratègia, afirmant la seva voluntat de promoure la participació dels seus
membres en les mateixes.
L’Arc Llatí està convençut que és ara el moment de treballar i de posar en
relació a tots els actors. No es pot permetre que la crisi financera sigui motiu
per retardar aquests canvis estructurals. Al contrari, ha de ser un element motor
per al desenvolupament en matèria social, mediambiental, en educació, en
investigació i innovació. En aquest sentit, es pot destacar iniciatives com el
Pacte d'Alcaldes i la Xarxa de Monitoreig de la Subsidiarietat del Comitè de les
Regions com a traducció pràctica de la governança multinivell. A més de
mostrar la seva voluntat de col·laborar amb el Comitè Econòmic i Social
Europeu per desenvolupar iniciatives conjuntes en temes socials.
La Mediterrània és una, però és complexa i diversa. De fet, l'espai mediterrani
requereix d'un acostament específic davant de les diverses realitats de la
Ribera Nord i de la Ribera Sud. L’Arc Llatí està convençut que és absolutament
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imprescindible que ambdues problemàtiques es tinguin en compte i no
solament es dissenyin les estratègies des del Nord. Una estreta col·laboració
en matèria d'immigració és particularment important ja que el Nord s'enfronta a
un envelliment imparable de la seva població mentre que el Sud disposa d'una
població jove i en constant creixement.
A part d'iniciatives globals que inclouen tota la Mediterrània (UpM, ARLEM), per
poder assolir els objectius Europa 2020 és necessari generar espais de
col·laboració més estreta en tots els nivells. I per això l’Arc Llatí aposta pel
desenvolupament d'un espai macroregional per a la Mediterrània NordOccidental complementant les altres iniciatives globals de l'àrea.
Finalment, l’Arc Llatí, reprenent el "Manifest de la insularitat", aprovat a Palma
de Mallorca l'1 de febrer de 2008 i la declaració final de la Cimera "El
reconeixement de la Insularitat en la política regional europea" que es va
celebrar a Palma de Mallorca el 26 d'abril de 2010, recolza el contingut de les
mateixes i es compromet a posar de manifest les problemàtiques de les illes al
sí de la Unió Europea, especialment referent a la nova consideració que
haurien de tenir en la polítiques europees regional i de cohesió.”
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’Arc Llatí.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
3.- Dictamen de data 10 de setembre de 2010 que proposa suprimir el lloc de
treball base de Tècnic Mitjà de Salut Pública i Consum i aprovar la creació dels
llocs de treball base de Tècnic Mitjà en Salut Pública i el de Tècnic Mitjà en
Consum, amb efectes 1 d’octubre de 2010.
“Vista la necessitat manifestada per la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
de desagregar el desenvolupament de tot un conjunt de funcions contingudes en un
sol lloc de treball (Tècnic Mitjà en Salut Pública i Consum), en dos llocs de treball
diferenciats: Tècnic Mitjà en Salut Pública i el Tècnic Mitjà en Consum.
Atesa la creació dels nous llocs, aquesta permetrà a la Corporació establir la distinció
entre dos llocs de famílies professionals diferents, tal i com ja succeeix en l’àmbit
acadèmic.
Atès que la formalització d’aquests nous llocs de treball permetrà dotar a cadascun
dels Serveis d’una figura organitzativa caracteritzada per l’atribució d’una
especialització funcional en el desenvolupament de les seves responsabilitats
professionals.
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Atès que s’ha procedit, per part dels tècnics de la Direcció de Serveis de Recursos
Humans a la descripció funcional d’aquests nous llocs 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
ACORDS
Primer.- Suprimir el lloc de treball base de Tècnic Mitjà de Salut Pública i Consum,
adscrit a la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum.
Segon.- Crear els llocs de treball base de Tècnic Mitjà en Salut Pública i de Tècnic
Mitjà en Consum, amb les característiques i funcions que figuren en la fitxa annexa a
aquesta resolució.
Tercer.- Procedir a assignar a aquests nous llocs de treball base el codi retributiu
17.TG01, d’acord amb les consideracions al·legades a la part expositiva de la present
resolució.
Quart.- Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 d‘octubre de 2010.”
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat
definitiu de 44 vots a favor i 4 abstencions.
Intervenció General
4.- Dictamen de data 13 de setembre de 2010 que proposa donar compte de
l’informe de fiscalització plena del primer semestre de l’any 2010.
“Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el resultat de la fiscalització plena
corresponent a operacions de despeses efectuades durant el primer semestre de
2010, obtingudes per mostres aleatòries.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2010.
En compliment de la normativa esmentada, s’han extret mostres representatives, de
despeses, així com d’operacions de bestreta de caixa fixa i nòmines del personal actiu.
Considerant que, d’acord amb allò que preveu l’art. 219.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
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març, i la base 72 de les d’execució del pressupost per a l’exercici 2010, procedeix
trametre al Ple, l’informe de la Intervenció en el que consten les conclusions deduïdes
de la fiscalització realitzada.
En conseqüència, atesos els motius exposats i segons el punt 4.1.b de la Refosa
1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de data
16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 23 de juny de 2010, el diputat
que subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per delegació de la
presidència, proposa al Ple l’adopció
següent :
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Intervenció General,
corresponent a la fiscalització plena realitzada sobre les mostres extretes de les
operacions comptables de despeses, de bestreta de caixa fixa i nòmines del personal
actiu, referit al primer semestre de l’any 2010.”
I el Ple en restà assabentat.
Servei de Programació
5.- Dictàmens de dates 14 de setembre de 2010 (5.1) i 11 d’agost de 2010 (5.2)
que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General
de la Diputació per a l’exercici de 2010, i donar compte del corresponent informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
5.1.- Modificació de crèdit núm. 19/2010
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de
despeses del pressupost 2010.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
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Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 16/2008 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Atès que les bases 18a a 22a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat 4.1.b) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
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 19/2010 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2010, que recull suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, i
transferències de crèdit, per un import total de dos milions set-cents quaranta-cinc mil
cinc-cents seixanta-sis euros amb vint-i-sis cèntims (2.745.566,26 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
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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 44 vots a favor i 4 abstencions.
5.2.- Modificació 3/2010 del pressupost de l’Organisme Autònom de Gestió
Tributària de l’exercici 2010
“Vista la proposta de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, en què es considera
necessari efectuar una modificació del pressupost de l’entitat de l’exercici 2010,
d’acord amb el detall que es recull a la part dispositiva.
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent.
Vist el que estableixen els arts. 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
en matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost.
Vist l’art. 6è de les bases d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom de
Gestió Tributària per a l’exercici 2010.
Vist l’apartat número 5 de la Circular 16/08, sobre modificacions del pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció delegada.
En conseqüència, atesos els motius exposats i segons el punt 4.1.b i 4.1.g de la
Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació
de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de
data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, del 23 de juny de 2010, el
diputat que subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per delegació de la
presidència, proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 3/2010 del Pressupost de
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de l’exercici 2010, per un import total de dos
milions nou-cents quaranta-vuit mil euros (2.948.000,00 EUR), que es tramita
mitjançant suplements de crèdit, finançats amb romanent líquid de tresoreria de
l’exercici 2009, amb el detall següent:
Pressupost de Despeses
Suplements de crèdit
CONCEPTE
DESCRIPCIÓ

MODIFICACIÓ
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932/21200
932/22300
932/22615
932/22706
932/62200
932/62300
932/62500
932/62600
932/64100

Reparacions i manteniment d'edificis
Transports
Despeses diverses
Estudis i treballs tècnics
Total cap. 2
Edificis i construccions
Maquinària, instal·lacions
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
Adquisició software
Total cap. 6
Total modificació 3/2010

130.000,00
172.000,00
37.000,00
354.000,00
693.000,00
400.000,00
100.000,00
60.000,00
1.635.000,00
60.000,00
2.255.000,00
2.948.000,00

Pressupost d’Ingressos
Finançament amb aplicació de romanent líquid de tresoreria
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ

87000 Romanent de tresoreria
2.948.000,00
Total cap. 8
2.948.000,00
Total modificació 3/2010
2.948.000,00
Segon.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord.
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a l’Administració
Estatal i Autonòmica.”
I el Ple 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 44 vots a favor i 4 abstencions.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
6.- Dictamen de data 23 de juliol de 2010 que proposa segregar i desafectar
l’immoble conegut com “Habitatge del Conserge”, ubicat al carrer Riera de
Gavarra, número 38, de Canet de Mar, que forma part de la finca de l’Escola de
Teixits de Punt de Canet de Mar.
“Vist que la Diputació de Barcelona és propietària de la finca de l’Escola de Teixits de
Punt, situada al municipi de Canet de Mar, que consta inscrita a l’Inventari de Béns de
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la Corporació amb el codi F000075 i la naturalesa jurídica de bé de domini públic
afecta al servei públic.
Vist que a l’interior d’aquesta finca existeix un immoble conegut com “Habitatge del
Conserge”, situat al carrer Riera de Gavarra, número 38, del municipi de Canet de
Mar, que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb la naturalesa jurídica
de bé de domini públic i el codi d’actiu F001030.
Vist que aquest habitatge l’ocupava des de l’any 1990 la funcionària de la Diputació de
Barcelona Sra. J.C.C., després d’aprovar una convocatòria per cobrir un destí
d’ordenança en el recinte de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar.
Vist que d’acord amb el document de Compareixença derivat de la reunió mantinguda
en data 21 d’abril de 2010, entre la Sra. J.C.C., el Cap de l’Oficina de Patrimoni i
Gestió Immobiliària i la Cap del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de
Barcelona, es va acordar el replantejament de l’ocupació per part de la Sra. Cordero.
Vist que per Decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la
Diputació de Barcelona, dictat en data 30 de juny de 2010, es va acceptar el lliurament
voluntari de l’esmentat habitatge per part de la Sra. J.C.C.
Vista l’Acta de Presència signada entre la Cap de la Secció de Gestió Immobiliària
Patrimonial de la Diputació de Barcelona i la Sra. J.C.C., en data 15 de juliol de 2010,
sobre l’estat correcte de conservació de l’immoble en el moment del seu lliurament.
Vista la Compareixença signada entre el Cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió
Immobiliària de la Diputació de Barcelona i la Sra. J.C..C, en data 15 de juliol de 2010,
de lliurament efectiu de l’immoble esmentat.
Vist l’informe de la Secretària i Interventora General de la Corporació de data 15 de
juliol de 2010.
Atès que actualment han variat considerablement les circumstàncies que van propiciar
en el seu moment l’ocupació per part de la Sra. J.C.C. d’aquest habitatge per realitzar
les tasques de vigilància i custòdia del recinte de l’Escola de Teixits de Punt, ja que els
espais adjacents (pista poliesportiva, plaça pública) s’han obert al carrer, i l’Escola de
Teixits de Punt, que s’ha desadscrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, atès el
poc nombre d’alumnes matriculats en aquests estudis, passarà a destinar-se a altres
serveis educatius i de recerca.
Atès, per tant, que ja no es donen les condicions que fan imprescindible mantenir
l’immoble afectat a un servei públic.
Atès que, per tal de donar compliment a la normativa patrimonial que preconitza
l’optimització dels béns de les administracions locals quan en ells no es realitza cap
servei públic provincial, resulta aconsellable procedir a l’alteració de la naturalesa
jurídica de l’immoble descrit.
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Atès que aquest immoble no es troba inclòs dins de cap pla o projecte de la
Corporació, vigent o en curs, en el que es prevegi donar-li una utilitat com a bé de
domini públic o afectar-lo a un servei públic.
Atès que per desafectar aquest immoble prèviament s’ha de segregar de la finca de
l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar de la qual forma part.
Atès el que estipulen els articles 81 i 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, l’article 204 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els
articles 20 punts 1 i 2 i 178 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, tots ells en relació a l’alteració de la
qualificació jurídica dels béns.
En conseqüència, segons el que disposa l’article 33.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació a les competències del Ple de les
Diputacions, el Cap sotasignat proposa al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- SEGREGAR de la finca Escola de Teixits de Punt, situada al municipi de
Canet de Mar, una porció de terreny situada en el carrer Riera de Gavarra, número 38,
de Canet de Mar, en la qual es troba edificat l’habitatge conegut com “Habitatge del
Conserge”, codi d’actiu F001030.
Segon.- DESAFECTAR, com a béns de domini públic i qualificar-los, en
conseqüència, com a béns patrimonials, el terreny i l’habitatge resultants de la
segregació esmentada a l’acord primer, inscrivint-los tant al Registre de la Propietat
com a l’Inventari de Béns de la Corporació com a actius independents.
Tercer.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i edicte que s’exposarà
al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se les al·legacions
que s’estimin convenients.
Quart.- DECLARAR que en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el
tràmit d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament l’alteració de la
qualificació jurídica esmentada a l’acord segon, sense necessitat d’ulterior acord que
ho declari expressament.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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7.- Dictamen de data 8 de setembre de 2010 que proposa autoritzar l’ús de
l’immoble situat al carrer Font i Boet, número 4, de Caldes de Montbui, a favor de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
“Vist que la Fundació Pública Casa Caritat és propietària de l’immoble situat al carrer
Font i Boet, número 4, de Caldes de Montbui, que consta inscrit a l’Inventari de Béns
d’aquesta Corporació amb el codi d’actiu F000068 a nivell de terreny i F001020 a nivell
d’edificació i amb la naturalesa jurídica de bé de domini públic.
Vist que d’acord amb l’art. 8 del Text Refós dels Estatuts de l’organisme autònom local
Fundació Pública Casa Caritat, la gestió dels immobles d’aquest organisme
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió Immobiliària
Patrimonial, integrada a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària.
Vist que l’Ajuntament de Caldes de Montbui s’ha dirigit a la Diputació de Barcelona des
de l’any 2000 per tal de sol·licitar la utilització de l’immoble esmentat, amb l’objectiu de
destinar-lo a la creació d’un servei de benestar social adreçat a les famílies a l’immoble
esmentat.
Vist que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentència 132/1997,
de 7 de febrer, en virtut de la qual considerava que l’immoble situat al carrer Font i
Boet de Caldes de Montbui era un bé de domini públic afectat als serveis d’assistència
social de la Diputació de Barcelona, i per tant formava part del conjunt de béns que en
virtut de l’article únic, apartat 2, de la Llei 26/1991, de 13 de desembre del Parlament
de Catalunya, havien de ser objecte de traspàs a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i als Consells Comarcals.
Vist que per escrit de la Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, de data 15 d’abril de 2004, es va sol·licitar a la Consellera de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya la seva aprovació a la petició de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui de crear un servei de benestar social adreçat a les
famílies a l’immoble esmentat.
Vist que per escrit de la Consellera de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya, de data 30 de setembre de 2004, es va comunicar que no hi havia cap
inconvenient en què la Diputació de Barcelona cedís temporalment l’immoble del
carrer Font i Boet a l’Ajuntament de Caldes de Montbui per tal de poder ubicar en ell
un servei d’atenció a infants, adolescents i famílies.
Vist que el Servei d’Acció Social de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona va sol·licitar al Servei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant escrit de data 14 d’abril de 2005, un document que deixés palesa la
viabilitat de la cessió a favor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Vist que en contestació a l’escrit remès pel Servei de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya el Departament de Benestar i Família de la mateixa administració va
manifestar, per escrit de data 4 de juliol de 2005, que fins que es produeixin els
traspassos definitius a la Generalitat de Catalunya, únicament pertoca a la Generalitat
de Catalunya donar el seu vist-i-plau.
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Vist l’informe del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona, de data 10
de novembre de 2005, segons el qual la Corporació pot instrumentar la cessió d’ús de
l’immoble del carrer Font i Boet a favor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
mitjançant un conveni entre ambdues administracions, condicionant la cessió a la
finalitat de creació d’un servei d’atenció a infants, adolescents i famílies i essent vigent
la mateixa mentre no tingui lloc el traspàs efectiu de competències en matèria de
serveis socials a la Generalitat de Catalunya.
Vist que en data 14 de maig de 2007 es va formalitzar entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Caldes de Montbui un conveni d’autorització d’ús de l’edifici situat al
carrer Font i Boet, número 4, de Caldes de Montbui, per un període de quatre anys.
Vist que l’Ajuntament de Caldes de Montbui s’ha dirigit a la Diputació de Barcelona,
mitjançant escrit de l’Alcalde de 3 de novembre de 2009, per comunicar que l’edifici
objecte d’autorització d’ús es troba en una situació precària que ha fet impossible
destinar-lo a les finalitats previstes en el conveni de data 14 de maig de 2007, de
forma que, en aplicació del seu pacte catorzè, aquest s’ha d’entendre rescindit.
Vist que l’Ajuntament de Caldes de Montbui sol·licita a la Diputació de Barcelona la
cessió de l’edifici situat al carrer Font i Boet, número 4, de Caldes de Montbui per un
període de temps suficient que justifiqui la important inversió que comporta la reforma
estructural necessària a que s’ha de sotmetre l’edifici.
Vist que per escrit de data 5 de juliol de 2010, del Director de Serveis de Planificació
Econòmica de la Diputació de Barcelona, es va comunicar a la Directora de Serveis
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya la intenció
de la Corporació de formalitzar amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui un conveni
d’autorització d’ús en relació amb l’edifici situat al carrer Font i Boet, número 4, de
Caldes de Montbui, indicant que si la Generalitat no manifestava la seva disconformitat
es mantenien les condicions d’autorització actuals i es podia procedir a la tramitació
del conveni, sense que la Generalitat de Catalunya s’hagi manifestat al respecte.
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la
Diputació de Barcelona, de dates 6 i 7 de setembre de 2010, respectivament.
Atès que, una vegada realitzada la reforma estructural de l’immoble descrit,
l’Ajuntament de Caldes de Montbui té previst destinar-lo a la creació d’un servei
d’atenció a infants, adolescents i famílies.
Atès que aquesta finalitat s’ha de mantenir durant tot el temps que estigui vigent la
present autorització d’ús, revertint en cas contrari l’immoble a la Diputació de
Barcelona de forma automàtica.
Atès que les finalitats de l’Ajuntament de Caldes de Montbui són d’utilitat pública,
d’interès social i el seu desenvolupament redunda en benefici dels interessos de
caràcter local.
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació col·laborar amb l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, amb l’objectiu de donar suport a les seves activitats municipals, mitjançant

18

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

l’autorització d’ús de l’immoble situat al carrer Font i Boet, número 4, del municipi de
Caldes de Montbui.
Atès que la present autorització d’ús resta condicionada temporalment a l’efectiu
traspàs del servei a la Generalitat de Catalunya o a l’extinció del servei públic, revertint
de forma automàtica a la Diputació de Barcelona en cas contrari.
Atès el què disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota
classe de béns.
Atès que segons l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents
administracions aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç
compliment de les seves activitats, en relació amb els articles 5 i 10 de la mateixa
norma i en relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb
l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques.
Atès el que disposa l’article 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
de les Administracions Públiques, normativa bàsica, pel que respecta a les
autoritzacions sobre béns de domini públic, en relació a la resta del Capítol I del Títol
IV de la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i drets de domini públic.
Atès el que disposa l’article 33.2 lletra o) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l’article 221.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a
les competències del Ple de les Diputacions.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de
seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR una minuta de conveni d’autorització d’ús, a favor de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, de l’edifici situat al carrer Font i Boet, número 4, de Caldes de
Montbui, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI
E N T I T A T S Q U E I N T E R V E N E N:
D’una part, l’Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà, President delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, actuant en nom i representació
d’aquesta, assistit de la Sra. Júlia Fajardo García, Secretària delegada en l’àmbit
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de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 22 de març de
2010, publicat al BOPB núm. 77, de data 31 de març de 2010.
I d’altra part, l’Il·lm. Sr. Jordi Solé Ferrando, Alcalde de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, actuant en nom i representació d’aquest, assistit pel Sr. Eduard Lluzar
López de Briñas, Secretari general de la Corporació Municipal.
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents
ANTECEDENTS:
I. La Fundació Pública Casa Caritat és propietària de l’immoble situat al carrer
Font i Boet, número 4, de Caldes de Montbui, que consta inscrit a l’Inventari de
Béns d’aquesta Corporació amb el codi d’actiu F000068 a nivell de terreny i
F001020 a nivell d’edificació i amb la naturalesa jurídica de bé de domini públic.
II. D’acord amb l’art. 8 del Text Refós dels Estatuts de l’organisme autònom local
Fundació Pública Casa Caritat, la gestió dels immobles d’aquest organisme
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió
Immobiliària Patrimonial, integrada a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària.
III. L’Ajuntament de Caldes de Montbui s’ha dirigit a la Diputació de Barcelona des
de l’any 2000 per tal de sol·licitar la utilització de l’immoble esmentat, amb
l’objectiu de destinar-lo a la creació d’un servei de benestar social adreçat a les
famílies a l’immoble esmentat.
IV. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentència 132/1997,
de 7 de febrer, en virtut de la qual considerava que l’immoble situat al carrer Font i
Boet de Caldes de Montbui era un bé de domini públic afectat als serveis
d’assistència social de la Diputació de Barcelona, i per tant formava part del
conjunt de béns que en virtut de l’article únic, apartat 2, de la Llei 26/1991, de 13
de desembre del Parlament de Catalunya, havien de ser objecte de traspàs a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i als Consells Comarcals.
V. Per escrit de la Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, de data 15 d’abril de 2004, es va sol·licitar a la Consellera
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya la seva aprovació a la petició
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de crear un servei de benestar social
adreçat a les famílies a l’immoble esmentat.
VI. Per escrit de la Consellera de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya, de data 30 de setembre de 2004, es va comunicar que no hi havia cap
inconvenient en què la Diputació de Barcelona cedís temporalment l’immoble del
carrer Font i Boet a l’Ajuntament de Caldes de Montbui per tal de poder ubicar en
ell un servei d’atenció a infants, adolescents i famílies.
VII. El Servei d’Acció Social de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona va sol·licitar al Servei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant escrit de data 14 d’abril de 2005, un document que deixés palesa la
viabilitat de la cessió a favor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
VIII. En contestació a l’escrit remès pel Servei de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya el Departament de Benestar i Família de la mateixa administració va
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manifestar, per escrit de data 4 de juliol de 2005,que fins que es produeixin els
traspassos definitius a la Generalitat de Catalunya, únicament pertoca a la
Generalitat de Catalunya donar el seu vist-i-plau.
IX. Per informe del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona, de
data 10 de novembre de 2005, es manifestava que la Corporació pot instrumentar
la cessió d’ús de l’immoble del carrer Font i Boet a favor de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui mitjançant un conveni entre ambdues administracions, condicionant la
cessió a la finalitat de creació d’un servei d’atenció a infants, adolescents i famílies
i essent vigent la mateixa mentre no tingui lloc el traspàs efectiu de competències
en matèria de serveis socials a la Generalitat de Catalunya.
X. En data 14 de maig de 2007 es va formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Caldes de Montbui un conveni d’autorització d’ús de l’edifici situat
al carrer Font i Boet, número 4, de Caldes de Montbui, per un període de quatre
anys.
XI. L’Ajuntament de Caldes de Montbui s’ha dirigit a la Diputació de Barcelona,
mitjançant escrit de l’Alcalde de 3 de novembre de 2009, per comunicar que
l’edifici objecte d’autorització d’ús es troba en una situació precària que ha fet
impossible destinar-lo a les finalitats previstes en el conveni de data 14 de maig de
2007, de forma que, en aplicació del seu pacte catorzè, aquest s’ha d’entendre
rescindit.
XII. L’Ajuntament de Caldes de Montbui sol·licita a la Diputació de Barcelona la
cessió de l’edifici situat al carrer Font i Boet, número 4, de Caldes de Montbui per
un període de temps suficient que justifiqui la important inversió que comporta la
reforma estructural necessària a que s’ha de sotmetre l’edifici.
XIII. Una vegada realitzada la reforma estructural de l’immoble descrit,
l’Ajuntament de Caldes de Montbui té previst destinar-lo a la creació d’un servei
d’atenció a infants, adolescents i famílies.
XIV. Les finalitats de l’Ajuntament de Caldes de Montbui són d’utilitat pública,
d’interès social i el seu desenvolupament redunda en benefici dels interessos de
caràcter local.
XV. És voluntat de la Diputació de Barcelona col·laborar amb l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, amb l’objectiu de donar suport a les seves activitats
municipals, mitjançant l’autorització d’ús de l’immoble situat al carrer Font i Boet,
número 4, del municipi de Caldes de Montbui.
Per donar suport a les finalitats que es volen assolir ambdues parts, posades de
mutu i comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, celebren el
present conveni, segons els següents
PACTES:
Primer: Objecte del conveni.
És objecte d’aquest conveni l’autorització d’ús, per part de la Diputació de
Barcelona a favor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de l’immoble situat al
carrer Font i Boet, número 4, de Caldes de Montbui, que consta inscrit a l’Inventari
de Béns d’aquesta Corporació amb el codi d’actiu F000068 a nivell de terreny i
F001020 a nivell d’edificació i amb la naturalesa jurídica de bé de domini públic.
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Segon: Durada, Vigència i Eficàcia.
El present conveni tindrà una durada de vint anys, a comptar des de la data de la
seva signatura, moment a partir del qual estarà vigent i desplegarà tots els seus
efectes.
Tercer: Pròrroga.
Una vegada finalitzat el període establert al pacte anterior, les parts podran
acordar de forma expressa la pròrroga d’aquest conveni per dos períodes de
quatre anys cadascun, fins a un màxim de vint-i-vuit anys, inclòs el termini inicial i
els períodes de pròrroga.
Quart: Finalitats.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui només podrà destinar l’immoble objecte de la
present autorització d’ús a les finalitats socials per a la joventut i els infants i
adolescents del municipi amb l’objectiu que s’integrin en el marc de les
competències municipals relatives als afers socials.
Cinquè: Obres.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui no podrà fer cap tipus d’obra de manteniment
o de modificació de la distribució actual en els espais cedits, fora de petites
reparacions de manteniment d’instal·lacions, sense l’autorització expressa de la
Diputació de Barcelona. Aquesta autorització requerirà sol·licitud prèvia que es
gestionarà a través de la Subdirecció d’Edificació de la Corporació i, en tot cas, la
seva realització anirà a càrrec de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Sisè: Permisos i llicències.
Si per a la realització de qualsevol obra de les previstes al pacte anterior fos
necessària l’obtenció de la corresponent llicència d’obres, aquesta s’haurà de
presentar davant la Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona, essent
un requisit imprescindible per a la validesa del present document. Així mateix,
l’Ajuntament de Caldes de Montbui haurà d’aportar la preceptiva llicència
d’activitats habilitadora de la que es pretén portar a terme efectivament en els
espais cedits.
De la mateixa manera, tant pel que fa als documents esmentats com si fos
necessària l’obtenció de qualsevol altre document com ara permisos, llicències o
autoritzacions lliurades per altres administracions o ens públics, l’import
corresponent dels mateixos anirà íntegrament a càrrec de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui.
Setè: Subministraments continus.
Així mateix, l’Ajuntament de Caldes de Montbui contractarà amb les companyies
corresponents els subministraments continus que es puguin individualitzar, com
ara aigua, gas, electricitat i telèfon, posant comptadors que mesurin els consums.
Si l’Ajuntament de Caldes de Montbui no pogués contractar directament el
subministrament, o bé si es tractés d’un subministrament no individualitzable, la
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Diputació de Barcelona abonarà l’import corresponent i amb posterioritat passarà a
l’Ajuntament de Caldes de Montbui nota de càrrec per aquest concepte.
Vuitè: Despeses.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui assumirà les despeses que puguin originar-se
en els espais cedits, incloent les corresponents als manteniments o contractes
propis de l’edifici i que siguin repercutibles.
Novè: Limitacions.
En cap cas l’Ajuntament de Caldes de Montbui podrà arrendar, cedir o traspassar
de qualsevol altra forma o amb objecte diferent del previst, l’immoble objecte del
present conveni ni els drets que se li atorguen en aquest conveni.
Desè: Reversió d’obres i millores.
En el moment de resolució del conveni, o a la finalització temporal del mateix, els
espais cedits d’acord amb el present conveni revertiran a la Diputació de
Barcelona juntament amb totes les obres, instal·lacions i millores efectuades,
restant obligat l’Ajuntament de Caldes de Montbui a restituir-los en adequat estat
d’ús, incloses les instal·lacions, i d’acord amb les normatives i reglamentacions
vigents en aquell moment.
Onzè: Provisió de material.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui proveirà tot el mobiliari i estris necessaris per
al desenvolupament de les seves activitats, i el retirarà en un termini no superior
als trenta dies després de l’extinció del conveni o finalització temporal del mateix,
passats els quals s’entendrà que tot allò no retirat resta en benefici i propietat de la
Diputació de Barcelona.
Dotzè: Responsabilitats.
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de tipus
civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en els espais autoritzats en
ús a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Tretzè: Rescabalament de danys.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui rescabalarà a la Diputació de Barcelona
l’import dels danys i perjudicis que es poguessin produir en les persones, els béns
i els espais objecte del present conveni, quan hi hagi causa imputable al
funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen, sense perjudici que pugui
reclamar aquest import contra els causants directes dels danys.
Catorzè: Pòlissa d’assegurança.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Caldes de Montbui inclourà a les seves
pòlisses d’assegurança la cobertura dels danys que per determinades causes es
puguin produir sobre els béns objecte del present conveni i haurà de lliurar
certificat de la companyia asseguradora acreditant l’esmentada cobertura.
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Quinzè: Causes de Rescissió i Efectes.
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, qualsevol de les parts podrà
rescindir unilateralment el present conveni abans de l’arribada del termini pactat,
mitjançant comunicació per escrit a l’altra part amb una antelació a la data efectiva
de rescissió de, com a mínim, tres mesos.
Igualment, el conveni s’extingirà:
A) Pel greu incompliment de les condicions establertes als presents pactes.
B)
Per la destinació dels espais cedits en ús a finalitats diferents a les
expressament recollides al pacte quart del present conveni, supòsit en el qual
revertiran de forma automàtica a la Diputació de Barcelona.
C)
Pel traspàs efectiu del servei a la Generalitat de Catalunya en execució
de la Llei 26/1991, de 13 de desembre del Parlament de Catalunya, o com a
conseqüència de l’extinció del servei públic, revertint de forma automàtica a la
Diputació de Barcelona en cas contrari.
Setzè: Naturalesa del conveni.
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i
contenciós administratiu amb submissió als tribunals del domicili de la Diputació de
Barcelona que fossin competents.”

Segon.- CONDICIONAR la present autorització d’ús de l’immoble esmentat a la
destinació del bé a les finalitats socials de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, així com
temporalment al traspàs efectiu del servei a la Generalitat de Catalunya o a l’extinció
del servei públic, revertint de forma automàtica a la Diputació de Barcelona en cas
contrari.
Tercer.- AUTORITZAR al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per
a la formalització i signatura dels documents que es puguin derivar dels presents
acords.
Quart.- DONAR per rescindit el conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Caldes de Montbui en data 14 de maig de 2007, d’autorització d’ús a
favor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’immoble situat al carrer Font i Boet,
número 4, del municipi de Caldes de Montbui, en aplicació de la lletra B) del segon
apartat del seu pacte catorzè, relatiu a les causes de rescissió, en base a la
impossibilitat de destinar l’immoble a les finalitats previstes en el text.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució als interessats, per al seu coneixement i
efectes.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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Servei de Contractació
8.- Dictamen de data 9 d’agost de 2010 que proposa adjudicar provisionalment la
contractació relativa a les Prestacions dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributaria, a l’empresa UNIPOST SAU, amb
NIF-A62.690.953, promoguda per la Subdirecció de Logística i l’Organisme de
Gestió Tributària.
“ATÈS que la Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de
Gestió Tributaria han promogut l’expedient de contractació relativa a les Prestacions
dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió
Tributaria, amb un pressupost estimatiu quadriennal de divuit milions quatre-cents dos
mil cinc-cents tretze euros amb seixanta-quatre cèntims (18.402.513,64 €), més tres
milions tres-cents vuit mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-sis cèntims
(3.308.984,36 €) en concepte de 18% d’IVA , d’acord amb el desglossament que es
relaciona tot seguit:
Pressupost IVA exclòs
ORGT
Diputació de
Barcelona
Diputació de
Barcelona

IVA (18%)

17.159.706,80 €

3.088.747,22

20.248.454,02

1.223.539,68

220.237,14

1.443.776,82

Exempt
19.267,16

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

19.267,16

18.402.513,64

3.308.984,36

21.711.498,00

(enviaments
internacionals fora
Unió Europea)
TOTAL

Total IVA inclòs

Els serveis postals a prestar i els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen a les
clàusula 2 del Plec de Prescripcions Tècniques i 1.3) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars respectivament.
ATÈS que per dictamen de l’Il·lm. Sr. diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns de data 30 d’abril de 2010, es va aprovar l'esmentada contractació mitjançant
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, procediment obert
i l’adjudicació
mitjançant l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, així com el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars i el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
ATÈS que es va publicar el corresponent anunci de licitació al DOUE, núm. S107 de
data 4 de juny de 2010, al BOPB núm. 134 de data 5 de juny de 2010, al BOE, núm. 147
de data 17 de juny de 2010, i al Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona de
data 4 de juny de 2010 i que en data 14 de juliol de 2010 es realitzà l’obertura dels
sobres de la documentació de les empreses presentades amb exclusió dels relatius als
criteris de judici de valor i els relatius a la resta de criteris automàtics de les següents
empreses:
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Plica núm. 1: UNIPOST SAU
Plica núm. 2: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA
ATÈS que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns en sessió
de data 21 de juliol de 2010, procedí a l’obertura del sobre núm. 2 de criteris de judici
de valor, donant lectura a continuació de la relació numerada de la documentació
inclosa per les empreses admeses.
ATÈS que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns en sessió
de data 28 de juliol de 2010, va acceptar i donar lectura de l’informe tècnic dels criteris
que depenen d’un judici de valor emès per Subdirecció de Logística de la Diputació de
Barcelona i va procedir acte seguit a l’obertura del sobre núm. 3 corresponent a l’oferta
econòmica i a la resta de criteris avaluables de forma automàtica de les empreses
admeses.
ATÈS que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns en sessió
de data 9 d’agost de 2010 va acceptar per unanimitat l’informe tècnic emès per la
Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona, la part del qual interessa es
reprodueix tot seguit.
“(...) Informe d’adjudicació del procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació
de serveis relatius a la contractació de la Prestació de serveis postals generats en
l’àmbit de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària, aprovat per
dictamen del Ple de la Corporació de data 27 de maig de 2010 per un pressupost
quadriennal estimatiu de licitació de 18.402.513,64 €, IVA exclós, més 3.308.984,36 €
en concepte de 18 % d’IVA.
En data 14 de juliol de 2010 la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns, va procedir a l’obertura del sobre corresponent a la documentació
administrativa de les següents empreses:
UNIPOST SAU
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA
En data 21 de juliol de 2010 la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns, va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les empreses admeses UNIPOST,
SAU i Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, corresponent a la documentació
tècnica acreditativa dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor i en
data 28 de juliol de 2010 es va donar lectura a l’informe de valoració d’aquests criteris,
de data 26 de juliol de 2010, la part del qual interessa es transcriu a continuació:
“.../Els criteris sotmesos a un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest
procediment obert i recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars
aprovat a l’efecte, són els següents:
Criteris que depenen d’un judici de valor (20%)
Criteri 1. Notificació en horari de tarda de certificats, notificacions
administratives i certificat plus ............................................................. fins a 7
punts
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Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i l’ORGT que es realitzin les
notificacions en horari de tarda es valoraran les propostes dels licitadors que
ofereixin aquesta possibilitat en funció de l’àmbit territorial, l’amplitud d’horari
(màxim fins les 19 hores) i que aquest s’ofereixi en tots els intents de lliurament.
Criteri 2. Notificació en oficines postals ................................... fins a 7 punts
Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i l’ORGT en que s’ampliïn les
possibilitats de notificació efectiva en cas que sigui infructuosa en el domicili, es
valorarà el compromís d’afegir als serveis de Certificat, Notificació Administrativa
i Certificat Plus, el dipòsit a la bústia del destinatari d’un avis indicant-li la
possibilitat de recollir l’enviament durant 7 dies naturals en horari de matí i tarda
indistintament a l’oficina postal del municipi. Esgotat aquest temps de
permanència, es dipositarà l’enviament a la bústia del destinatari.
La puntuació d’aquest criteri es graduarà en funció de l’amplitud d’horari en què
s’ofereixi aquest servei a les oficines postals de que disposi el licitador a la
província de Barcelona.
Criteri 3. Proposta relativa a l’ampliació de les possibilitats d'escaneig
..........................................................................................................fins a 6 punts
Es valorarà que, pel servei Certificat Plus, l’adjudicatari lliuri les imatges
escanejades signades electrònicament amb un certificat digital i amb segell de
temps. També es valorarà que l'adjudicatari implementi mecanismes automàtics
de classificació i custòdia diferenciada en base a marques òptiques o codis de
barres en els justificants, a fi de procedir en un moment determinat a la
destrucció de determinats justificants per tipus.
La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en
compte aquests criteris és la següent:
Criteri 1. Notificació en horari de tarda de certificats, notificacions
administratives i certificat plus ................................................... fins a 7 punts
Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i l’ORGT que es realitzin les
notificacions en horari de tarda es valoraran les propostes dels licitadors que
ofereixin aquesta possibilitat en funció de l’àmbit territorial, l’amplitud d’horari
(màxim fins les 19 hores) i que aquest s’ofereixi en tots els intents de lliurament.
UNIPOST, SAU:
- Ofereix un segon intent de lliurament de les notificacions en horari de tarda
comprès entre les 15 i les 19 hores. En cas que el primer intent hagi estat per la
tarda, es podrà efectuar el segon pel matí, a partir de les 9 hores. Aquesta
proposta abarca les poblacions referides a l’annex I de l’oferta d’UNIPOST, SAU,
que suposen el 75% de les destinacions dels enviaments objecte d’aquesta
contractació.
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Per aquest criteri se li atorguen 5 punts.
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA:
- No ofereix cap intent en horari de tarda.
Per aquest criteri se li atorguen 0 punts.
Criteri 2. Notificació en oficines postals ..................................... fins a 7 punts
Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i l’ORGT en que s’ampliïn les
possibilitats de notificació efectiva en cas que sigui infructuosa en el domicili, es
valorarà el compromís d’afegir als serveis de Certificat, Notificació Administrativa
i Certificat Plus, el dipòsit a la bústia del destinatari d’un avis indicant-li la
possibilitat de recollir l’enviament durant 7 dies naturals en horari de matí i tarda
indistintament a l’oficina postal del municipi. Esgotat aquest temps de
permanència, es dipositarà l’enviament a la bústia del destinatari.
La puntuació d’aquest criteri es graduarà en funció de l’amplitud d’horari en què
s’ofereixi aquest servei a les oficines postals de que disposi el licitador a la
província de Barcelona.
UNIPOST, SAU:
- Ofereix la possibilitat de recollir els enviaments a les seves oficines de 9 a 14
hores pel matí i de 16 a 19 per la tarda de dilluns a divendres.
Per aquest criteri se li atorguen 4 punts.
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA:
- Ofereix la possibilitat de recollir els enviaments a les seves oficines segons els
següents horaris:
o
De 8,30 a 20,30 de dilluns a divendres i dissabtes matí a un total de 80
oficines
o
Pels matins de dilluns a divendres a un total de 116 oficines.
Per aquest criteri se li atorguen 6 punts.
Criteri 3. Proposta relativa a l’ampliació de les possibilitats d'escaneig
..........................................................................................................fins a 6 punts
Es valorarà que, pel servei Certificat Plus, l’adjudicatari lliuri les imatges
escanejades signades electrònicament amb un certificat digital i amb segell de
temps. També es valorarà que l'adjudicatari implementi mecanismes automàtics
de classificació i custòdia diferenciada en base a marques òptiques o codis de
barres en els justificants, a fi de procedir en un moment determinat a la
destrucció de determinats justificants per tipus.
UNIPOST, SAU:
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- Ofereix lliurar les imatges signades electrònicament, amb un certificat digital i
amb segell de temps amb mecanismes automàtics de classificació i custòdia de
manera diferenciada per tipus.
Per aquest criteri se li atorguen 6 punts.
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA:
- Ofereix lliurar les imatges signades electrònicament, amb un certificat digital
amb mecanismes automàtics de classificació i custòdia.
Per aquest criteri se li atorguen 3 punts.
Resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor:
EMPRESES

UNIPOST, SAU
CORREOS

PUNTUACIÓ CRITERIS
Notificació en horari de
tarda
de
certificats,
notificacions
administratives i certificat
plus
5
0

Notifica
ció en
oficines
postals
4
6

Proposta relativa a
l’ampliació de les
possibilitats
d'escaneig

PUNTUACIÓ
TOTAL

6
3

15
9

..../....”
En la mateixa data la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, va
procedir a l’obertura del sobre núm. 3 de les empreses admeses, corresponent als
criteris automàtics a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa els quals, d’acord amb els Plecs de Clàusules Administratives particulars
que regeixen aquesta contractació, són els que tot seguit s’indiquen:
Els criteris automàtics d’adjudicació d’aquest procediment obert recollits en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte són els següents:

Criteri 4: Preu de licitació: .............................................................

fins a 80 punts

Per al càlcul de la puntuació es multiplicarà cada preu unitari ofert pel factor de
ponderació corresponent indicat tot seguit i s’acumularà el resultat per obtenir la
puntuació total de l’oferta.
La major puntuació (80 punts) s’assignarà a l’oferta amb el resultat total més baix,
distribuint la puntuació a les restants ofertes d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació de l’oferta econòmica = (A-Nn)P/A-B
A= Resultat total d’aplicar el factor de ponderació als preus unitaris màxims de licitació
B= Resultat total més baix
Nn= Resultat total de l’oferta
P= Puntuació màxima que es dóna (80 punts)
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Factors de ponderació:

Carta Ordinària
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Carta Certificada
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Local
270,886
0,339
21,325
7,455
3,392
6,861
0,461
2,632
0,664
0,253

Local
4,708
0,086
5,525
1,432
0,790
0,159
0,038
0,033
0,010
0,005

Justificant de recepció de
Nacional
carta certificada
Tots
43,472

Carta ordinària urgent
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g

Nacional
0,148
0,003
0,062
0,099
0,129
0,020

Grans
poblacions
833,125
0,177
34,324
3,512
3,919
3,765
0,653
2,003
0,630
0,385

Resta
de
destinacions
nacionals
1.680,042
0,470
83,250
13,993
20,507
13,186
7,187
15,382
1,885
0,961

Grans
poblacions
2,395
0,223
2,827
0,933
0,851
0,070
0,016
0,022
0,034
0,005

Internacional
(Europa)
0,097
0,002
0,069
0,076
0,055
0,037
0,013
0,131
0,061
0,011

Resta
de
destinacions
nacionals
8,541
0,110
10,467
5,052
1,270
0,333
0,091
0,121
1,075
0,028

Internacional
Internacional (Resta
de
països)
(Europa)
0,157
0,149

Internacional
(Europa)
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
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Internacional
(Resta
de
països)
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Internacional
(Resta
de
països)
0,022
0,001
0,040
0,011
0,003
0,009
0,023
0,074
0,024
0,001

Internacional
(Europa)
0,017
0,027
0,009
0,032
0,003
0,002
0,006
0,050
0,001
0,010

Internacional
(Resta
de
països)
0,009
0,002
0,073
0,025
0,005
0,001
0,020
0,001
0,001
0,013
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Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

0,001
Aquest tipus
0,001
d’enviament
no s’efectua. 0,001
0,001

0,001
0,001
0,001
0,001

Justificant de recepció de
carta certificada urgent
Nacional
Tots
0,131

Internacional
0,002

Nacional
0,025
0,001
0,089
0,145
0,024
0,010
0,005
0,008
0,014
0,001

Internacional
(Europa)
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005
0,001
0,001
0,001

Internacional
(Resta
de
països)
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Local
4,056
0,001
0,286
0,024
0,014
0,001
0,001
0,004
0,001
0,001

Grans
poblacions
1,398
0,001
0,346
0,034
0,090
0,046
0,001
0,054
0,001
0,002

Resta
de
destinacions
nacionals
2,702
0,001
0,304
0,082
0,014
0,006
0,001
0,002
0,001
0,001

Local
153,235
17,185
0,001

Grans
poblacions
549,761
61,654
0,001

Resta
de
destinacions
nacionals
952,774
105,864
0,001

Carta Certificada Urgent
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Notificació administrativa
amb justificant de recepció
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Certificat Plus
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
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Reemborsament
Tots

Nacional
0,001

Paqueteria Certificada
Fins 1 kg
Fins 2 kg
Fins 5 kg
Fins 10 kg
Fins 15 kg
Fins 20 kg

Nacional
0,001
0,006
0,305
0,052
0,209
0,017

Justificant
paqueteria
Tots

Nacional
0,015

de

recepció

Reemborsament paqueteria Nacional
Tots
0,003

Paqueteria Prioritària
Per enviament
Per kg o fracció

Internacional
0,014
0,001
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Local
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Grans
poblacions
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Resta
de
destinacions
nacionals
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Publicacions periòdiques
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Local
11,440
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Grans
poblacions
31,680
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Resta
de
destinacions
nacionals
19,368
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Bustiatge sense destinatari
Fins 20g norm

Totes
600,000

Bustiatge personalitzat
Fins 20g norm

Totes
400,000

Llibres
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Internacional
(Europa)
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Internacional
(Resta
de
països)
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Altres
Recerca i tramesa d’originals
custodiats
0,006
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reunexi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 135.1 LCSP.
La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte aquests
criteris és la següent:
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Criteri 4: Preu de licitació: .............................................................

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

CARTA ORDINÀRIA LOCAL

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins
20g
s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

fins a 80 punts

Oferta Correus

Preu
Factor de màxim de
ponderació licitació
270,886
0,1644
44,534

Resultat
Preus ponderació
0,1200 32,506

Resultat
Preus ponderació
0,1644 44,534

0,339
21,325
7,455
3,392
6,861
0,461
2,632
0,664
0,253

0,1407
0,1614
0,2855
0,4634
0,7861
1,3571
1,5516
1,7461
1,8743

0,1927
0,2211
0,3911
0,6348
1,0769
1,8591
2,1255
2,3919
2,5676

CARTA
ORDINÀRIA
POBLACIONS
Factor de
ponderac
ió
Tram de pes
Fins 20g norm 833,125
Fins
20g
s/norm
0,177
Fins 50 g
34,324
Fins 100 g
3,512
Fins 200g
3,919
Fins 350 g
3,765
Fins 500 g
0,653
Fins 1.000 g
2,003
Fins 1.500 g
0,630
Fins 2.000 g
0,385

0,1927
0,2211
0,3911
0,6348
1,0769
1,8591
2,1255
2,3919
2,5676

0,065
4,715
2,916
2,153
7,389
0,857
5,594
1,588
0,650

0,048
3,442
2,128
1,572
5,393
0,626
4,084
1,159
0,474

0,065
4,715
2,916
2,153
7,389
0,857
5,594
1,588
0,650

Factor
x
GRANS preu màx
de licit
Oferta Unipost
Oferta Correus
Preu
màxim de
Resultat
Resultat
licitació
Preus
ponderació Preus
ponderació
0,1945
162,043
0,1400 116,638
0,1945 162,043
0,2231
0,2574
0,3947
0,6406
1,0868
1,8762
2,1450
2,4138
2,5912

CARTA
ORDINÀRIA
RESTA
DESTINACIONS NACIONALS
Preu
Factor de màxim de
Tram de pes
ponderació licitació
Fins 20g norm 1.680,042 0,2298
Fins
20g
s/norm
0,470
0,2636
Fins 50 g
83,250
0,3042

0,039
8,835
1,386
2,511
4,092
1,225
4,296
1,521
0,998

0,1606
0,1853
0,2842
0,4612
0,7825
1,3509
1,5444
1,7379
1,8657

0,028
6,360
0,998
1,807
2,946
0,882
3,093
1,095
0,718

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

0,2231
0,2574
0,3947
0,6406
1,0868
1,8762
2,1450
2,4138
2,5912

0,039
8,835
1,386
2,511
4,092
1,225
4,296
1,521
0,998

Oferta Correus

386,074

Resultat
Preus ponderació
0,1655 278,047

Resultat
Preus ponderació
0,2298 386,074

0,124
25,325

0,1898 0,089
0,2190 18,232

0,2636 0,124
0,3042 25,325
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Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

13,993
20,507
13,186
7,187
15,382
1,885
0,961

0,4664
0,7571
1,2844
2,2173
2,5350
2,8527
3,0623

CARTA
ORDINÀRIA
INTERNACIONAL (EUROPA)
Preu
Factor de màxim de
ponderació licitació
Tram de pes
Fins 20g norm 0,097
0,64
Fins
20g
s/norm
0,002
1,07
Fins 50 g
0,069
1,29
Fins 100 g
0,076
1,72
Fins 200g
0,055
3,45
Fins 350 g
0,037
6,38
Fins 500 g
0,013
8,88
Fins 1.000 g
0,131
10,39
Fins 1.500 g
0,061
15,78
Fins 2.000 g
0,011
18,1

6,526
15,526
16,936
15,936
38,993
5,377
2,943

0,3358
0,5451
0,9248
1,5965
1,8252
2,0539
2,2049

4,699
11,178
12,194
11,474
28,075
3,872
2,119

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

1,38
1,66
2,75
5,5
10,1
17,3
20,3
33,5
38,5

Oferta Correus

0,062

Resultat
ponderació
0,056

Preus
0,6400

Resultat
ponderació
0,062

0,002
0,089
0,131
0,190
0,236
0,115
1,361
0,963
0,199

0,9630
1,1610
1,5480
3,1050
5,7420
7,9920
9,3510
14,2020
16,2900

0,002
0,080
0,118
0,171
0,212
0,104
1,225
0,866
0,179

1,0700
1,2900
1,7200
3,4500
6,3800
8,8800
10,3900
15,7800
18,1000

0,002
0,089
0,131
0,190
0,236
0,115
1,361
0,963
0,199

x
ORDINÀRIA Factor
màx
(RESTA
DE preu
de licit
Oferta Unipost
Preu
Factor de màxim de
Resultat
ponderació licitació
ponderació
Preus
0,022
0,78
0,017
0,7020 0,015

0,001
0,040
0,011
0,003
0,009
0,023
0,074
0,024
0,001

6,526
15,526
16,936
15,936
38,993
5,377
2,943

Preus
0,5760

CARTA
INTERNACIONAL
PAÏSOS)

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins
20g
s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

0,4664
0,7571
1,2844
2,2173
2,5350
2,8527
3,0623

0,001
0,066
0,030
0,017
0,091
0,398
1,502
0,804
0,039
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1,2420
1,4940
2,4750
4,9500
9,0900
15,5700
18,2700
30,1500
34,6500

0,001
0,060
0,027
0,015
0,082
0,358
1,352
0,724
0,035

Oferta Correus

Preus
0,7800

Resultat
ponderació
0,017

1,3800
1,6600
2,7500
5,5000
10,1000
17,3000
20,3000
33,5000
38,5000

0,001
0,066
0,030
0,017
0,091
0,398
1,502
0,804
0,039
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CARTA CERTIFICADA LOCAL
Preu
Factor de màxim de
ponderació licitació
Tram de pes
Fins 20g norm 4,708
1,0833
Fins
20g
s/norm
0,086
1,1035
Fins 50 g
5,525
1,1287
Fins 100 g
1,432
1,431
Fins 200g
0,790
1,6477
Fins 350 g
0,159
2,0407
Fins 500 g
0,038
2,7361
Fins 1.000 g
0,033
2,9729
Fins 1.500 g
0,010
3,2097
Fins 2.000 g
0,005
3,3659

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

5,100

Resultat
Preus ponderació
0,9608 4,523

Resultat
Preus ponderació
0,7759 3,653

0,095
6,236
2,049
1,302
0,324
0,104
0,098
0,032
0,017

1,0058
1,0158
1,2879
1,4829
1,8366
2,4625
2,6756
2,8887
3,0293

0,7953
0,8195
1,1102
1,3185
1,6964
2,3650
2,5928
2,8205
2,9707

0,086
5,612
1,844
1,171
0,292
0,094
0,088
0,029
0,015

Factor
x
màx
GRANS preu
de licit
Oferta Unipost
Preu
Factor de màxim de
Resultat
ponderació licitació
Preus ponderació
2,395
1,2029
2,881
1,1735 2,811

CARTA
CERTIFICADA
POBLACIONS

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins
20g
s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

0,223
2,827
0,933
0,851
0,070
0,016
0,022
0,034
0,005

1,227
1,256
1,3719
1,5797
1,9565
2,6231
2,8502
3,0772
3,227

CARTA
CERTIFICADA
RESTA
DESTINACIONS NACIONALS
Preu
Factor de màxim de
Tram de pes
ponderació licitació
Fins 20g norm 8,541
1,7402
Fins
20g
s/norm
0,110
1,7752
Fins 50 g
10,467
1,8171
Fins 100 g
5,052
1,9848
Fins 200g
1,270
2,2853

Oferta Correus

0,274
3,551
1,280
1,344
0,137
0,042
0,063
0,105
0,016

1,2253
1,2434
1,3582
1,5639
1,9369
2,5969
2,8217
3,0464
3,1947

0,273
3,515
1,267
1,331
0,136
0,042
0,062
0,104
0,016

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

0,068
4,528
1,590
1,042
0,270
0,090
0,086
0,028
0,015

Oferta Correus
Resultat
Preus ponderació
0,8908 2,133
0,9140
0,9419
1,0534
1,2531
1,6154
2,2564
2,4748
2,6931
2,8371

0,204
2,663
0,983
1,066
0,113
0,036
0,054
0,092
0,014

Oferta Correus

14,863

Resultat
Preus ponderació
1,5383 13,139

Resultat
Preus ponderació
1,4075 12,021

0,195
19,020
10,027
2,902

1,6018
1,6172
1,7665
2,0339

1,4411
1,4814
1,6427
1,9316
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0,176
16,927
8,924
2,583

0,159
15,506
8,299
2,453
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Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

0,333
0,091
0,121
1,075
0,028

2,8305
3,7949
4,1234
4,4519
4,6685

CARTA
CERTIFICADA
INTERNACIONALS (EUROPA)
Preu
Factor de màxim de
Tram de pes
ponderació licitació
Fins 20g norm 0,017
2,88
Fins
20g
s/norm
0,027
3,31
Fins 50 g
0,009
3,53
Fins 100 g
0,032
3,96
Fins 200g
0,003
5,69
Fins 350 g
0,002
8,62
Fins 500 g
0,006
11,12
Fins 1.000 g
0,050
12,63
Fins 1.500 g
0,001
18,02
Fins 2.000 g
0,010
20,34

0,943
0,345
0,499
4,786
0,131

2,6191
3,3775
3,6698
3,9622
4,1550

0,872
0,307
0,444
4,259
0,116

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

3,62
3,9
4,99
7,74
12,34
19,54
22,54
35,74
40,74

Oferta Correus

0,049

Resultat
ponderació
0,044

Preus
2,8800

Resultat
ponderació
0,049

0,089
0,032
0,127
0,017
0,017
0,067
0,632
0,018
0,203

2,9790
3,1770
3,5640
5,1210
7,7580
10,0080
11,3670
16,2180
18,3060

0,080
0,029
0,114
0,015
0,016
0,060
0,568
0,016
0,183

3,3100
3,5300
3,9600
5,6900
8,6200
11,1200
12,6300
18,0200
20,3400

0,089
0,032
0,127
0,017
0,017
0,067
0,632
0,018
0,203

CERTIFICADA Factor x
(RESTA
DE preu màx
de licit
Oferta Unipost
Preu
Factor de màxim de
Resultat
ponderació licitació
ponderació
Preus
0,009
3,02
0,027
2,7180 0,024

0,002
0,073
0,025
0,005
0,001
0,020
0,001
0,001
0,013

0,818
0,308
0,448
4,316
0,118

Preus
2,5920

CARTA
INTERNACIONALS
PAISOS)

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins
20g
s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

2,4558
3,3832
3,6990
4,0148
4,2232

0,007
0,285
0,125
0,039
0,012
0,391
0,023
0,036
0,530
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3,2580
3,5100
4,4910
6,9660
11,1060
17,5860
20,2860
32,1660
36,6660

0,007
0,256
0,112
0,035
0,011
0,352
0,020
0,032
0,477

Oferta Correus

Preus
3,0200

Resultat
ponderació
0,027

3,6200
3,9000
4,9900
7,7400
12,3400
19,5400
22,5400
35,7400
40,7400

0,007
0,285
0,125
0,039
0,012
0,391
0,023
0,036
0,530
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JUSTIFICANT DE
CERTIFICADA

RECEPCIÓ

DE

CARTA

Factor
x preu
Preu
Factor de màxim de màx
de licit
ponderació licitació
43,472
0,2808
12,207
0,157
1,13
0,177

Tots els trams de pes
nacional
Internacional europa
Internacional resta de
paisos
0,149

1,13

0,168

Oferta Unipost

Oferta Correus

Resultat
Preus ponderació
0,2500 10,868
1,0170 0,160

Resultat
Preus ponderació
0,2808 12,207
1,1300 0,177

1,0170 0,152

1,1300 0,168

Factor
x
màx
URGENT preu
de licit
Oferta Unipost
Preu
Factor de màxim de
Resultat
ponderació licitació
Preus ponderació
0,148
2,37
0,351
2,1330 0,316

Resultat
Preus ponderació
2,3700 0,351

0,003
0,062
0,099
0,129
0,020

2,4600
2,5400
2,6700
3,1000
3,8800

CARTA
ORDINÀRIA
NACIONAL

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins
20g
s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g

2,46
2,54
2,67
3,1
3,88

CARTA
ORDINÀRIA
URGENT
INTERNACIONAL (EUROPA)
Preu
Factor de màxim de
Tram de pes
ponderació licitació
Fins 20g norm 0,001
2,8
Fins
20g
s/norm
0,001
3,62
Fins 50 g
0,001
3,84
Fins 100 g
0,001
4,14
Fins 200g
0,001
5,56
Fins 350 g
0,001
8,62
Fins 500 g
0,001
10,3
Fins 1.000 g
0,001
12,07
Fins 1.500 g
0,001
16,51
Fins 2.000 g
0,001
19,53

0,007
0,157
0,264
0,400
0,078

2,2140
2,2860
2,4030
2,7900
3,4920

0,007
0,142
0,238
0,360
0,070

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

Oferta Correus

0,007
0,157
0,264
0,400
0,078

Oferta Correus

0,003

Preus
2,5200

Resultat
ponderació
0,003

Preus
2,8000

Resultat
ponderació
0,003

0,004
0,004
0,004
0,006
0,009
0,010
0,012
0,017
0,020

3,2580
3,4560
3,7260
5,0040
7,7580
9,2700
10,8630
14,8590
17,5770

0,003
0,003
0,004
0,005
0,008
0,009
0,011
0,015
0,018

3,6200
3,8400
4,1400
5,5600
8,6200
10,3000
12,0700
16,5100
19,5300

0,004
0,004
0,004
0,006
0,009
0,010
0,012
0,017
0,020

38

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CARTA
ORDINÀRIA
URGENT
INTERNACIONAL (RESTA PAÏSOS)
Preu
Factor de màxim de
ponderació licitació
Tram de pes
Fins 20g norm 0,001
3,15
Fins
20g
s/norm
0,001
4
Fins 50 g
0,001
4,25
Fins 100 g
0,001
5,15
Fins 200g
0,001
7,75
Fins 350 g
0,001
11,45
Fins 500 g
0,001
17,55
Fins 1.000 g
0,001
20,9
Fins 1.500 g
0,001
32
Fins 2.000 g
0,001
39
JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
CERTIFICADA URGENT

Tots els trams de pes
nacional
Internacional

DE

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

0,003

Preus
2,8350

Resultat
ponderació
0,003

Preus
3,1500

Resultat
ponderació
0,003

0,004
0,004
0,005
0,008
0,011
0,018
0,021
0,032
0,039

3,6000
3,8250
4,6350
6,9750
10,3050
15,7950
18,8100
28,8000
35,1000

0,004
0,004
0,005
0,007
0,010
0,016
0,019
0,029
0,035

4,0000
4,2500
5,1500
7,7500
11,4500
17,5500
20,9000
32,0000
39,0000

0,004
0,004
0,005
0,008
0,011
0,018
0,021
0,032
0,039

CARTA

Factor
x preu
Preu
Factor de màxim de màx
de licit
ponderació licitació
0,131
0,6
0,079
0,002
1,13
0,002

Oferta Unipost

Oferta Correus

Resultat
Preus ponderació
0,6000 0,079
1,1300 0,002

Resultat
Preus ponderació
0,2808 0,037
1,1300 0,002

Factor
x
màx
URGENT preu
de licit
Oferta Unipost
Preu
Factor de màxim de
Resultat
ponderació licitació
Preus ponderació
0,025
3,88
0,097
3,4920 0,087

Resultat
Preus ponderació
3,8800 0,097

0,001
0,089
0,145
0,024
0,010
0,005
0,008
0,014
0,001

4,0100
4,1800
4,3500
4,7000
5,5600
5,9900
6,9000
7,1100
7,5400

CARTA
CERTIFICADA
NACIONAL

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins
20g
s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Oferta Correus

4,01
4,18
4,35
4,7
5,56
5,99
6,9
7,11
7,54

0,004
0,372
0,631
0,113
0,056
0,030
0,055
0,100
0,008

39

3,6090
3,7620
3,9150
4,2300
5,0040
5,3910
6,2100
6,3990
6,7860

0,004
0,335
0,568
0,102
0,050
0,027
0,050
0,090
0,007

Oferta Correus

0,004
0,372
0,631
0,113
0,056
0,030
0,055
0,100
0,008
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CARTA
CERTIFICADA
URGENT
INTERNACIONAL (EUROPA)
Preu
Factor de màxim de
Tram de pes
ponderació licitació
Fins 20g norm 0,001
4,74
Fins
20g
s/norm
0,001
5,52
Fins 50 g
0,001
5,78
Fins 100 g
0,001
6,08
Fins 200g
0,001
7,5
Fins 350 g
0,001
10,69
Fins 500 g
0,005
12,2
Fins 1.000 g
0,001
14,48
Fins 1.500 g
0,001
19,83
Fins 2.000 g
0,001
22,24

CARTA
CERTIFICADA
URGENT
INTERNACIONAL (RESTA PAÏSOS)
Preu
Factor de màxim de
Tram de pes
ponderació licitació
5,2500
Fins 20g norm 0,001
Fins
20g
5,8000
s/norm
0,001
6,3000
Fins 50 g
0,001
7,3500
Fins 100 g
0,001
9,9000
Fins 200g
0,001
13,9000
Fins 350 g
0,001
20,0000
Fins 500 g
0,001
23,7500
Fins 1.000 g
0,001
38,2000
Fins 1.500 g
0,001
42,3500
Fins 2.000 g
0,001
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
LOCAL
Preu
Factor de màxim de
Tram de pes
ponderació licitació
Fins 20g norm 4,056
1,1767
Fins
20g
s/norm
0,001
1,1961
Fins 50 g
0,286
1,2203
Fins 100 g
0,024
1,511
Fins 200g
0,014
1,7193

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

Oferta Correus

0,005

Preus
4,2660

Resultat
ponderació
0,004

Preus
4,7400

Resultat
ponderació
0,005

0,006
0,006
0,006
0,008
0,011
0,061
0,014
0,020
0,022

4,9680
5,2020
5,4720
6,7500
9,6210
10,9800
13,0320
17,8470
20,0160

0,005
0,005
0,005
0,007
0,010
0,055
0,013
0,018
0,020

5,5200
5,7800
6,0800
7,5000
10,6900
12,2000
14,4800
19,8300
22,2400

0,006
0,006
0,006
0,008
0,011
0,061
0,014
0,020
0,022

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

Oferta Correus

0,0053

Preus
4,7250

Resultat
ponderació
0,005

Preus
5,2500

Resultat
ponderació
0,005

0,0058
0,0063
0,0074
0,0099
0,0139
0,0200
0,0238
0,0382
0,0424

5,2200
5,6700
6,6150
8,9100
12,5100
18,0000
21,3750
34,3800
38,1150

0,005
0,006
0,007
0,009
0,013
0,018
0,021
0,034
0,038

5,8000
6,3000
7,3500
9,9000
13,9000
20,0000
23,7500
38,2000
42,3500

0,006
0,006
0,007
0,010
0,014
0,020
0,024
0,038
0,042

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

Oferta Correus

4,773

Resultat
Preus ponderació
1,0590 4,295

Resultat
Preus ponderació
1,1767 4,773

0,001
0,349
0,036
0,024

1,0765
1,0983
1,3599
1,5474

1,1961
1,2203
1,5110
1,7193
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0,001
0,314
0,033
0,022

0,001
0,349
0,036
0,024
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Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

0,001
0,001
0,004
0,001
0,001

2,0972
2,7658
2,9936
3,2213
3,3715

NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
GRANS POBLACIONS
Preu
Factor de màxim de
Tram de pes
ponderació licitació
Fins 20g norm 1,398
1,2916
Fins
20g
s/norm
0,001
1,3148
Fins 50 g
0,346
1,3427
Fins 100 g
0,034
1,4542
Fins 200g
0,090
1,6539
Fins 350 g
0,046
2,0162
Fins 500 g
0,001
2,6572
Fins 1.000 g
0,054
2,8756
Fins 1.500 g
0,001
3,0939
Fins 2.000 g
0,002
3,2379
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
RESTA DESTINACIONS NACIONALS
Preu
Factor de màxim de
ponderació licitació
Tram de pes
Fins 20g norm 2,702
1,8083
Fins
20g
s/norm
0,001
1,8419
Fins 50 g
0,304
1,8822
Fins 100 g
0,082
2,0435
Fins 200g
0,014
2,3324
Fins 350 g
0,006
2,8566
Fins 500 g
0,001
3,784
Fins 1.000 g
0,002
4,0998
Fins 1.500 g
0,001
4,4156
Fins 2.000 g
0,001
4,624

0,002
0,003
0,012
0,003
0,003

1,8875
2,4892
2,6942
2,8992
3,0344

0,002
0,002
0,011
0,003
0,003

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

2,0972
2,7658
2,9936
3,2213
3,3715

0,002
0,003
0,012
0,003
0,003

Oferta Correus

1,806

Resultat
Preus ponderació
1,1624 1,625

Resultat
Preus ponderació
1,2916 1,806

0,001
0,465
0,049
0,149
0,093
0,003
0,155
0,003
0,006

1,1833
1,2084
1,3088
1,4885
1,8146
2,3915
2,5880
2,7845
2,9141

1,3148
1,3427
1,4542
1,6539
2,0162
2,6572
2,8756
3,0939
3,2379

0,001
0,418
0,044
0,134
0,083
0,002
0,140
0,003
0,006

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

0,001
0,465
0,049
0,149
0,093
0,003
0,155
0,003
0,006

Oferta Correus

4,886

Resultat
Preus ponderació
1,6275 4,398

Resultat
Preus ponderació
1,8083 4,886

0,002
0,572
0,168
0,033
0,017
0,004
0,008
0,004
0,005

1,6577
1,6940
1,8392
2,0992
2,5709
3,4056
3,6898
3,9740
4,1616

1,8419
1,8822
2,0435
2,3324
2,8566
3,7840
4,0998
4,4156
4,6240
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0,002
0,515
0,151
0,029
0,015
0,003
0,007
0,004
0,004

0,002
0,572
0,168
0,033
0,017
0,004
0,008
0,004
0,005
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CERTIFICAT PLUS LOCAL

Oferta Unipost

Preu
màxim
Factor de de
ponderació licitació
153,235
1,5729
17,185
1,6156
0,001
1,9001

Factor x
preu
màx de
licit
241,023
27,764
0,002

CERTIFICAT PLUS GRANS POBLACIONS
Preu
màxim
Factor de de
trams de pes
ponderació licitació
Fins 20g norm
549,761
1,6798
Fins 50g
61,654
1,7295
Fins 100g
0,001
1,8381

Factor x
preu
màx de
licit
923,489
106,631
0,002

trams de pes
Fins 20g norm
Fins 50g
Fins 100g

Preus
1,4068
1,4518
1,7101

Resultat
ponderació
215,571
24,949
0,002

Oferta Unipost

CERTIFICAT PLUS RESTA DESTINACIONS
NACIONALS
Preu
màxim
Factor de de
trams de pes
ponderació licitació
Fins 20g norm
952,774
2,1355
Fins 50g
105,864
2,2054
Fins 100g
0,001
2,3579

Preus
1,6195
1,6713
1,7830

Resultat
ponderació
890,338
103,042
0,002

Oferta Unipost
Factor x
preu màx
de licit
2034,649
233,472
0,002

Preus
1,9843
2,0478
2,1928

Resultat
ponderació
1.890,589
216,788
0,002

Factor Oferta Unipost
x preu
Preu
Factor de màxim de màx
Resultat
de licit Preus ponderació
ponderació licitació
0,001
1,26
0,001 1,2600 0,001

Oferta Correus

Preus
1,5729
1,6156
1,9001

Resultat
ponderació
241,023
27,764
0,002

Oferta Correus

Preus
1,6798
1,7295
1,8381

Resultat
ponderació
923,489
106,631
0,002

Oferta Correus

Preus
2,1355
2,2054
2,3579

Resultat
ponderació
2.034,649
233,472
0,002

REEMBORSAMENT NACIONAL

Oferta Correus

Tots els trams de pes

Resultat
Preus ponderació
1,2600 0,001

PAQUETERÍA CERTIFICADA NACIONAL
Factor de Preu màxim de
Tram de pes ponderació licitació
Fins 1 kg
0,001
5,09
Fins 2 kg
0,006
5,6
Fins 5 kg
0,305
6,51
Fins 10 kg
0,052
7,37
Fins 15 kg
0,209
9,7
Fins 20 kg
0,017
11,72

Factor x preu
màx de licit
Oferta Unipost
Resultat
Preus
ponderació
0,005
4,5810 0,005
0,034
5,0400 0,030
1,986
5,8590 1,787
0,383
6,6330 0,345
2,027
8,7300 1,825
0,199
10,5480 0,179

42

Oferta Correus
Resultat
Preus
ponderació
5,0900 0,005
5,6000 0,034
6,5100 1,986
7,3700 0,383
9,7000 2,027
11,7200 0,199
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JUSTIFICANT RECEPCIÓ PAQUETERIA
Factor Oferta Unipost
x preu
Preu
Factor de màxim de màx
Resultat
de licit Preus ponderació
Tots els trams de pes
ponderació licitació
0,015
0,6
0,009 0,5400 0,008

Resultat
Preus ponderació
0,6000 0,009

REEMBORSAMENT PAQUETERIA

Oferta Correus

Tots els trams de pes

Resultat
Preus ponderació
1,2600 0,004

PAQUETERÍA
INTERNACIONAL

Factor Oferta Unipost
x preu
Preu
Factor de màxim de màx
Resultat
de licit Preus ponderació
ponderació licitació
0,003
1,26
0,004 1,1340 0,003
PRIORITÀRIA

Factor
x preu
Preu
Factor
de màxim de màx de
licit
ponderació licitació
0,014
20,4
0,286
0,001
2,35
0,002

Per enviament
Per kg o fracció

Factor de
ponderació
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Oferta Unipost

Preus
18,3600
2,1150

Preu
màxim de
licitació
0,342
0,399
0,494
0,532
0,627
0,9785
1,2065
1,3015
2,2325

LLIBRES GRANS POBLACIONS
Preu
Factor de màxim de
ponderació licitació
Tram de pes
Fins 100 g
0,001
0,3384
Fins 200 g
0,001
0,3948
Fins 300 g
0,001
0,4888
Fins 400 g
0,001
0,5264

0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,002

Preus
0,3078
0,3591
0,4446
0,4788
0,5643
0,8807
1,0859
1,1714
2,0093

Resultat
ponderació
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,001
0,001
0,002

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

0,000
0,000
0,000
0,001
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Preus
0,3046
0,3586
0,4399
0,4738

Oferta Correus

Resultat
ponderació Preus
0,257
20,4000
0,002
2,3500

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

LLIBRES LOCAL

Tram de pes
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Oferta Correus

Resultat
ponderació
0,000
0,000
0,000
0,000

Resultat
ponderació
0,286
0,002

Oferta Correus

Preus
0,3420
0,3990
0,4940
0,5320
0,6270
0,9785
1,2065
1,3015
2,2325

Resultat
ponderació
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,002

Oferta Correus

Preus
0,3384
0,3948
0,4888
0,5264

Resultat
ponderació
0,000
0,000
0,000
0,001
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Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

0,6204
0,9682
1,1938
1,2878
2,209

0,001
0,001
0,001
0,001
0,002

0,5584
0,8714
1,0744
1,1590
1,9881

0,001
0,001
0,001
0,001
0,002

Factor
x
màx
LLIBRES RESTA DE DESTINACIONS preu
de licit
NACIONALS
Oferta Unipost
Preu
Factor de màxim de
Resultat
Tram de pes
ponderació licitació
Preus ponderació
Fins 100 g
0,001
0,36
0,000
0,3240 0,000
Fins 200 g
0,001
0,42
0,000
0,3780 0,000
Fins 300 g
0,001
0,52
0,001
0,4680 0,000
Fins 400 g
0,001
0,56
0,001
0,5040 0,001
Fins 500 g
0,001
0,66
0,001
0,5940 0,001
Fins 750 g
0,001
1,03
0,001
0,9270 0,001
Fins 1.000 g
0,001
1,27
0,001
1,1430 0,001
Fins 1.500 g
0,001
1,37
0,001
1,2330 0,001
Fins 2.000 g
0,001
2,35
0,002
2,1150 0,002

LLIBRES
(EUROPA)

Tram de pes
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Factor
x
màx
INTERNACIONAL preu
de licit
Oferta Unipost
Preu
Factor de màxim de
Resultat
ponderació licitació
Preus ponderació
0,001
0,8
0,001
0,7200 0,001
0,001
1,54
0,002
1,3860 0,001
0,001
2,54
0,003
2,2860 0,002
0,001
2,94
0,003
2,6460 0,003
0,001
3,2
0,003
2,8800 0,003
0,001
4,07
0,004
3,6630 0,004
0,001
4,7
0,005
4,2300 0,004
0,001
7,3
0,007
6,5700 0,007
0,001
8,1
0,008
7,2900 0,007

Factor
x
màx
LLIBRES INTERNACIONAL (RESTA preu
de licit
DE PAÏSOS)
Oferta Unipost
Preu
Factor de màxim de
Resultat
Tram de pes
ponderació licitació
Preus
ponderació
Fins 100 g
0,001
1,16
0,001
1,0440 0,001
Fins 200 g
0,001
2,27
0,002
2,0430 0,002
Fins 300 g
0,001
3,87
0,004
3,4830 0,003
Fins 400 g
0,001
4,48
0,004
4,0320 0,004
Fins 500 g
0,001
4,96
0,005
4,4640 0,004
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0,6204
0,9682
1,1938
1,2878
2,2090

0,001
0,001
0,001
0,001
0,002

Oferta Correus

Preus
0,3600
0,4200
0,5200
0,5600
0,6600
1,0300
1,2700
1,3700
2,3500

Resultat
ponderació
0,000
0,000
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,002

Oferta Correus

Preus
0,8000
1,5400
2,5400
2,9400
3,2000
4,0700
4,7000
7,3000
8,1000

Resultat
ponderació
0,001
0,002
0,003
0,003
0,003
0,004
0,005
0,007
0,008

Oferta Correus

Preus
1,1600
2,2700
3,8700
4,4800
4,9600

Resultat
ponderació
0,001
0,002
0,004
0,004
0,005
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Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

PUBLICACIONS
LOCAL

Tram de pes
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

0,001
0,001
0,001
0,001

7,3
8,1
13,15
14,7

0,007
0,008
0,013
0,015

6,5700
7,2900
11,8350
13,2300

0,007
0,007
0,012
0,013

Factor
x
màx
PERIÒDIQUES preu
de licit
Oferta Unipost
Preu
Factor de màxim de
Resultat
ponderació licitació
Preus ponderació
11,440
0,2372
2,714
0,2135 2,442
0,001
0,2636
0,000
0,2372 0,000
0,001
0,3295
0,000
0,2966 0,000
0,001
0,3493
0,000
0,3144 0,000
0,001
0,4152
0,000
0,3737 0,000
0,001
0,6524
0,001
0,5872 0,001
0,001
0,7974
0,001
0,7177 0,001
0,001
0,8633
0,001
0,7770 0,001
0,001
1,4762
0,001
1,3286 0,001

Factor
x
màx
PUBLICACIONS
PERIÒDIQUES preu
de licit
GRANS POBLACIONS
Oferta Unipost
Preu
Factor de màxim de
Resultat
Tram de pes
ponderació licitació
Preus ponderació
Fins 100 g
31,680
0,2369
7,505
0,2132 6,754
Fins 200 g
0,001
0,2632
0,000
0,2369 0,000
Fins 300 g
0,001
0,329
0,000
0,2961 0,000
Fins 400 g
0,001
0,3487
0,000
0,3138 0,000
Fins 500 g
0,001
0,4145
0,000
0,3731 0,000
Fins 750 g
0,001
0,6514
0,001
0,5863 0,001
Fins 1.000 g
0,001
0,7962
0,001
0,7166 0,001
Fins 1.500 g
0,001
0,862
0,001
0,7758 0,001
Fins 2.000 g
0,001
1,4739
0,001
1,3265 0,001

PUBLICACIONS
PERIÒDIQUES
RESTA DESTINACIONS NACIONALS
Preu
Factor de màxim de
Tram de pes
ponderació licitació
Fins 100 g
19,368
0,3073
Fins 200 g
0,001
0,3414
Fins 300 g
0,001
0,4268
Fins 400 g
0,001
0,4524
Fins 500 g
0,001
0,5378
Fins 750 g
0,001
0,8451

Factor
x
preu
màx
de licit
Oferta Unipost

5,952
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
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Preus
0,2766
0,3073
0,3841
0,4072
0,4840
0,7606

Resultat
ponderació
5,357
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001

7,3000
8,1000
13,1500
14,7000

0,007
0,008
0,013
0,015

Oferta Correus

Preus
0,2372
0,2636
0,3295
0,3493
0,4152
0,6524
0,7974
0,8633
1,4762

Resultat
ponderació
2,714
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,001
0,001

Oferta Correus

Preus
0,2369
0,2632
0,3290
0,3487
0,4145
0,6514
0,7962
0,8620
1,4739

Resultat
ponderació
7,505
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,001
0,001

Oferta Correus

Preus
0,3073
0,3414
0,4268
0,4524
0,5378
0,8451

Resultat
ponderació
5,952
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
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Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

0,001
0,001
0,001

1,0329
1,1182
1,9121

0,001
0,001
0,002

0,9296 0,001
1,0064 0,001
1,7209 0,002

1,0329 0,001
1,1182 0,001
1,9121 0,002

BUSTIATGE SENSE DESTINATARI TOTES
Factor Oferta Unipost
x preu
Preu
Factor de màxim de màx
Resultat
de licit Preus ponderació
Trams de pes
ponderació licitació
Fins 20g norm
600,000
0,092
55,200 0,0828 49,680

Oferta Correus

BUSTIATGE PERSONALITZAT TOTES
Factor Oferta Unipost
x preu
Preu
Factor de màxim de màx
Resultat
de licit Preus ponderació
ponderació licitació
Trams de pes
Fins 20g norm
400,000
0,171
68,400 0,1539 61,560

Oferta Correus

ALTRES
Recerca i tramesa
d’originals
Factor de
custodiats
ponderació
0,006

Oferta Unipost
Factor x
Preu
màxim de preu màx
de licit
licitació
Preus
40
0,240
36,0000

Resultat
Preus ponderació
0,0920 55,200

Resultat
Preus ponderació
0,1710 68,400

Oferta Correus

Resultat
ponderació Preus
0,216
13,3600

Resultat
ponderació
0,080

Per aquest concepte UNIPOST, SAU obté 80 punts
Per aquest concepte Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA obté 3 punts
Resum de la puntuació total de tots els criteris:
empreses
UNIPOST
CORREOS

Criteris que depenen d’un judici de valor
Criteri 1
Criteri 2
Criteri 3
5
4
6
0
6
3

Criteris automàtics
Criteri 4
80
3

total
95
12

Un cop realitzada la valoració, la sotasignada cap de l’Oficina de Gestió de Recintes
proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,
l’adjudicació provisional, de la contractació relativa a la Prestació de serveis postals
generats en l’àmbit de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària
a l’empresa UNIPOST, SAU, amb NIF A-62690953, pels següents preus unitaris, IVA
exclòs, més el 8% d’IVA d’acord amb la seva oferta:
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Producte
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Certificada
Carta Certificada

Àmbit
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Local
Local

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Oferta Unipost
Preus
0,1200 €
0,1407 €
0,1614 €
0,2855 €
0,4634 €
0,7861 €
1,3571 €
1,5516 €
1,7461 €
1,8743 €
0,1400 €
0,1606 €
0,1853 €
0,2842 €
0,4612 €
0,7825 €
1,3509 €
1,5444 €
1,7379 €
1,8657 €
0,1655 €
0,1898 €
0,2190 €
0,3358 €
0,5451 €
0,9248 €
1,5965 €
1,8252 €
2,0539 €
2,2049 €
0,5760 €
0,9630 €
1,1610 €
1,5480 €
3,1050 €
5,7420 €
7,9920 €
9,3510 €
14,2020 €
16,2900 €

de
Fins 20g norm

0,7020 €

Fins 20g s/norm

1,2420 €

Fins 50 g

1,4940 €

Fins 100 g

2,4750 €

Fins 200g

4,9500 €

Fins 350 g

9,0900 €

Fins 500 g

15,5700 €

Fins 1.000 g

18,2700 €

Fins 1.500 g

30,1500 €

Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm

34,6500 €
0,9608 €
1,0058 €

de
de
de
de
de
de
de
de
de
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Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada

Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)

Carta Certificada
Justificant de recepció Carta
Certificada
Nacional
Justificant de recepció Carta
Certificada
Internacional (Europa)
Justificant de recepció Carta Internacional
(Resta
Certificada
països)
Carta Ordinària urgent
Nacional

Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

1,0158 €
1,2879 €
1,4829 €
1,8366 €
2,4625 €
2,6756 €
2,8887 €
3,0293 €
1,1735 €
1,2253 €
1,2434 €
1,3582 €
1,5639 €
1,9369 €
2,5969 €
2,8217 €
3,0464 €
3,1947 €
1,5383 €
1,6018 €
1,6172 €
1,7665 €
2,0339 €
2,6191 €
3,3775 €
3,6698 €
3,9622 €
4,1550 €
2,5920 €
2,9790 €
3,1770 €
3,5640 €
5,1210 €
7,7580 €
10,0080 €
11,3670 €
16,2180 €
18,3060 €

de
Fins 20g norm

2,7180 €

Fins 20g s/norm

3,2580 €

Fins 50 g

3,5100 €

Fins 100 g

4,4910 €

Fins 200g

6,9660 €

Fins 350 g

11,1060 €

Fins 500 g

17,5860 €

Fins 1.000 g

20,2860 €

Fins 1.500 g

32,1660 €

Fins 2.000 g

36,6660 €

de
de
de
de
de
de
de
de
de
Tots

0,2500 €

Tots

1,0170 €

Tots
Fins 20g norm

1,0170 €
2,1330 €

de
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Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Justificant de recepció urgent
Justificant de recepció urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Nacional
Internacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)

Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

2,2140 €
2,2860 €
2,4030 €
2,7900 €
3,4920 €
2,5200 €
3,2580 €
3,4560 €
3,7260 €
5,0040 €
7,7580 €
9,2700 €
10,8630 €
14,8590 €
17,5770 €

de
Fins 20g norm

2,8350 €

Fins 20g s/norm

3,6000 €

Fins 50 g

3,8250 €

Fins 100 g

4,6350 €

Fins 200g

6,9750 €

Fins 350 g

10,3050 €

Fins 500 g

15,7950 €

Fins 1.000 g

18,8100 €

Fins 1.500 g

28,8000 €

Fins 2.000 g
Tots
Tots
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

35,1000 €
0,6000 €
1,1300 €
3,4920 €
3,6090 €
3,7620 €
3,9150 €
4,2300 €
5,0040 €
5,3910 €
6,2100 €
6,3990 €
6,7860 €
4,2660 €
4,9680 €
5,2020 €
5,4720 €
6,7500 €
9,6210 €
10,9800 €
13,0320 €
17,8470 €
20,0160 €

de
de
de
de
de
de
de
de
de

de
Fins 20g norm

4,7250 €

Fins 20g s/norm

5,2200 €

Fins 50 g

5,6700 €

Fins 100 g

6,6150 €

de
de
de
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Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR

Internacional
països)
Internacional
països)
Internacional
països)
Internacional
països)
Internacional
països)
Internacional
països)

(Resta

de

(Resta

de

(Resta

de

(Resta

de

(Resta

de

(Resta

de

Fins 200g

8,9100 €

Fins 350 g

12,5100 €

Fins 500 g

18,0000 €

Fins 1.000 g

21,3750 €

Fins 1.500 g

34,3800 €

Fins 2.000 g

38,1150 €

Local

Fins 20g norm

1,0590 €

Local

Fins 20g s/norm

1,0765 €

Local

Fins 50 g

1,0983 €

Local

Fins 100 g

1,3599 €

Local

Fins 200g

1,5474 €

Local

Fins 350 g

1,8875 €

Local

Fins 500 g

2,4892 €

Local

Fins 1.000 g

2,6942 €

Local

Fins 1.500 g

2,8992 €

Local

Fins 2.000 g

3,0344 €

Grans poblacions

Fins 20g norm

1,1624 €

Grans poblacions

Fins 20g s/norm

1,1833 €

Grans poblacions

Fins 50 g

1,2084 €

Grans poblacions

Fins 100 g

1,3088 €

Grans poblacions

Fins 200g

1,4885 €

Grans poblacions

Fins 350 g

1,8146 €

Grans poblacions

Fins 500 g

2,3915 €

Grans poblacions

Fins 1.000 g

2,5880 €

Grans poblacions

Fins 1.500 g

2,7845 €

Grans poblacions

Fins 2.000 g

2,9141 €

Resta de destinacions

Fins 20g norm

1,6275 €

Resta de destinacions

Fins 20g s/norm

1,6577 €

Resta de destinacions

Fins 50 g

1,6940 €

Resta de destinacions

Fins 100 g

1,8392 €

Resta de destinacions

Fins 200g

2,0992 €

Resta de destinacions

Fins 350 g

2,5709 €

Resta de destinacions

Fins 500 g

3,4056 €

50

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Reemborsament
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Justificant
de
recepció
paqueteria
Reemborsament paqueteria
Paqueteria Prioritària
Paqueteria Prioritària
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres

Resta de destinacions

Fins 1.000 g

3,6898 €

Resta de destinacions

Fins 1.500 g

3,9740 €

Resta de destinacions
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Tots
Fins 1 kg
Fins 2 kg
Fins 5 kg
Fins 10 kg
Fins 15 kg
Fins 20 kg

4,1616 €
1,4068 €
1,4518 €
1,7101 €
1,6195 €
1,6713 €
1,7830 €
1,9843 €
2,0478 €
2,1928 €
1,2600 €
4,5810 €
5,0400 €
5,8590 €
6,6330 €
8,7300 €
10,5480 €

Nacional
Nacional
Internacional
Internacional
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional
(Resta
països)

Tots
Tots
Per enviament
Per kg o fracció
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

0,5400 €
1,1340 €
18,3600 €
2,1150 €
0,3078 €
0,3591 €
0,4446 €
0,4788 €
0,5643 €
0,8807 €
1,0859 €
1,1714 €
2,0093 €
0,3046 €
0,3586 €
0,4399 €
0,4738 €
0,5584 €
0,8714 €
1,0744 €
1,1590 €
1,9881 €
0,3240 €
0,3780 €
0,4680 €
0,5040 €
0,5940 €
0,9270 €
1,1430 €
1,2330 €
2,1150 €
0,7200 €
1,3860 €
2,2860 €
2,6460 €
2,8800 €
3,6630 €
4,2300 €
6,5700 €
7,2900 €

de
Fins 100 g
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Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres

Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Internacional
(Resta
països)
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Tots
Tots

de
Fins 200 gr

2,0430 €

Fins 300 g

3,4830 €

Fins 400 g

4,0320 €

Fins 500 g

4,4640 €

Fins 750 g

6,5700 €

Fins 1.000 g

7,2900 €

Fins 1.500 g

11,8350 €

Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g norm

13,2300 €
0,2135 €
0,2372 €
0,2966 €
0,3144 €
0,3737 €
0,5872 €
0,7177 €
0,7770 €
1,3286 €
0,2132 €
0,2369 €
0,2961 €
0,3138 €
0,3731 €
0,5863 €
0,7166 €
0,7758 €
1,3265 €
0,2766 €
0,3073 €
0,3841 €
0,4072 €
0,4840 €
0,7606 €
0,9296 €
1,0064 €
1,7209 €
0,0828 €
0,1539 €

Tots

36,0000 €

de
de
de
de
de
de
de

Llibres
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Bustiatge sense destinatari
Bustiatge personalitzat
Recerca i tramesa d’originals
custodiats
Tots

I un pressupost estimatiu quadriennal de divuit milions quatre-cents dos mil cinccents tretze euros amb seixanta-quatre cèntims (18.402.513,64 €), IVA exclòs,
més tres milions tres-cents vuit mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb trentasis cèntims (3.308.984,36 €) en concepte de 18% d’IVA amb efectes des de l’1
de gener de 2011 (...)”
VIST allò que disposen els articles 135 i concordants de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
ATÈS que respecte a la Diputació de Barcelona, la despesa pluriennal d’un milió
quatre-cents seixanta-tres mil quaranta-tres euros amb noranta-vuit cèntims
(1.463.043.98 €), IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, anirà imputada a càrrec
de les següents aplicacions pressupostaries:
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Diputació
Exercici 2011
Exercici 2012
Exercici 2013
Exercici 2014

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

Orgànic
24210
24210
24210
24210

Programa
920
920
920
920

Econòmic
22201
22201
22201
22201

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

Import

Orgànic Programa Econòmic

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

1
1
1
1

932
932
932
932

22201
22201
22201
22201

, tot d’acord amb el què estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i restant
supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament de les obligacions derivades del contracte.
VISTA la Disposició Addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, quant a competències del Ple com a òrgan de
contractació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat adjunt
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva al Ple, previ informe de la Comissió
Informativa i de seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos interns, l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- ADJUDICAR provisionalment de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns en sessió de data 9 d’agost de
2010, la contractació relativa a les Prestacions dels serveis postals a la Diputació
de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributaria, a l’empresa UNIPOST SAU, amb
NIF-XXX i amb domicili al carrer Mallorca, núm. 214 -08008 BARCELONA, pels
següents pels següents preus unitaris, IVA exclòs, més el 8% d’IVA, d’acord amb la
seva oferta:
Producte
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària

Àmbit
Local
Local
Local
Local
Local
Local

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
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Oferta Unipost
Preus
0,1200 €
0,1407 €
0,1614 €
0,2855 €
0,4634 €
0,7861 €
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Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada

Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
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Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

1,3571 €
1,5516 €
1,7461 €
1,8743 €
0,1400 €
0,1606 €
0,1853 €
0,2842 €
0,4612 €
0,7825 €
1,3509 €
1,5444 €
1,7379 €
1,8657 €
0,1655 €
0,1898 €
0,2190 €
0,3358 €
0,5451 €
0,9248 €
1,5965 €
1,8252 €
2,0539 €
2,2049 €
0,5760 €
0,9630 €
1,1610 €
1,5480 €
3,1050 €
5,7420 €
7,9920 €
9,3510 €
14,2020 €
16,2900 €
0,7020 €
1,2420 €
1,4940 €
2,4750 €
4,9500 €
9,0900 €
15,5700 €
18,2700 €
30,1500 €
34,6500 €
0,9608 €
1,0058 €
1,0158 €
1,2879 €
1,4829 €
1,8366 €
2,4625 €
2,6756 €
2,8887 €
3,0293 €
1,1735 €
1,2253 €
1,2434 €
1,3582 €
1,5639 €
1,9369 €
2,5969 €
2,8217 €
3,0464 €
3,1947 €
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Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Justificant de recepció Carta
Certificada
Justificant de recepció Carta
Certificada
Justificant de recepció Carta
Certificada
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Justificant de recepció urgent
Justificant de recepció urgent

Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)

Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Nacional

Tots

0,2500 €

Internacional (Europa)

Tots

1,0170 €

Internacional (Resta de països)
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Nacional
Internacional

Tots
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Tots
Tots
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1,5383 €
1,6018 €
1,6172 €
1,7665 €
2,0339 €
2,6191 €
3,3775 €
3,6698 €
3,9622 €
4,1550 €
2,5920 €
2,9790 €
3,1770 €
3,5640 €
5,1210 €
7,7580 €
10,0080 €
11,3670 €
16,2180 €
18,3060 €
2,7180 €
3,2580 €
3,5100 €
4,4910 €
6,9660 €
11,1060 €
17,5860 €
20,2860 €
32,1660 €
36,6660 €

1,0170 €
2,1330 €
2,2140 €
2,2860 €
2,4030 €
2,7900 €
3,4920 €
2,5200 €
3,2580 €
3,4560 €
3,7260 €
5,0040 €
7,7580 €
9,2700 €
10,8630 €
14,8590 €
17,5770 €
2,8350 €
3,6000 €
3,8250 €
4,6350 €
6,9750 €
10,3050 €
15,7950 €
18,8100 €
28,8000 €
35,1000 €
0,6000 €
1,1300 €
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Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa
JR
Notificació Administrativa

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)

Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

3,4920 €
3,6090 €
3,7620 €
3,9150 €
4,2300 €
5,0040 €
5,3910 €
6,2100 €
6,3990 €
6,7860 €
4,2660 €
4,9680 €
5,2020 €
5,4720 €
6,7500 €
9,6210 €
10,9800 €
13,0320 €
17,8470 €
20,0160 €
4,7250 €
5,2200 €
5,6700 €
6,6150 €
8,9100 €
12,5100 €
18,0000 €
21,3750 €
34,3800 €
38,1150 €

Local

Fins 20g norm

1,0590 €

Local

Fins 20g s/norm

1,0765 €

Local

Fins 50 g

1,0983 €

Local

Fins 100 g

1,3599 €

Local

Fins 200g

1,5474 €

Local

Fins 350 g

1,8875 €

Local

Fins 500 g

2,4892 €

Local

Fins 1.000 g

2,6942 €

Local

Fins 1.500 g

2,8992 €

Local

Fins 2.000 g

3,0344 €

Grans poblacions

Fins 20g norm

1,1624 €

Grans poblacions

Fins 20g s/norm

1,1833 €

Grans poblacions

Fins 50 g

1,2084 €

Grans poblacions

Fins 100 g

1,3088 €

Grans poblacions

Fins 200g

1,4885 €

Grans poblacions

Fins 350 g

1,8146 €

Fins 500 g
Fins 1.000 g

2,3915 €
2,5880 €

amb
amb
amb
amb
amb
amb
amb
amb
amb
amb
amb
amb
amb
amb
amb
amb
amb
Grans poblacions
amb Grans poblacions
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JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Notificació Administrativa amb
JR
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Reemborsament
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Justificant
de
recepció
paqueteria
Reemborsament paqueteria
Paqueteria Prioritària
Paqueteria Prioritària
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres

Grans poblacions

Fins 1.500 g

2,7845 €

Grans poblacions

Fins 2.000 g

2,9141 €

Resta de destinacions

Fins 20g norm

1,6275 €

Resta de destinacions

Fins 20g s/norm

1,6577 €

Resta de destinacions

Fins 50 g

1,6940 €

Resta de destinacions

Fins 100 g

1,8392 €

Resta de destinacions

Fins 200g

2,0992 €

Resta de destinacions

Fins 350 g

2,5709 €

Resta de destinacions

Fins 500 g

3,4056 €

Resta de destinacions

Fins 1.000 g

3,6898 €

Resta de destinacions

Fins 1.500 g

3,9740 €

Resta de destinacions
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Tots
Fins 1 kg
Fins 2 kg
Fins 5 kg
Fins 10 kg
Fins 15 kg
Fins 20 kg

4,1616 €
1,4068 €
1,4518 €
1,7101 €
1,6195 €
1,6713 €
1,7830 €
1,9843 €
2,0478 €
2,1928 €
1,2600 €
4,5810 €
5,0400 €
5,8590 €
6,6330 €
8,7300 €
10,5480 €

Nacional
Nacional
Internacional
Internacional
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions

Tots
Tots
Per enviament
Per kg o fracció
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g

0,5400 €
1,1340 €
18,3600 €
2,1150 €
0,3078 €
0,3591 €
0,4446 €
0,4788 €
0,5643 €
0,8807 €
1,0859 €
1,1714 €
2,0093 €
0,3046 €
0,3586 €
0,4399 €
0,4738 €
0,5584 €
0,8714 €
1,0744 €
1,1590 €
1,9881 €
0,3240 €
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Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Bustiatge sense destinatari
Bustiatge personalitzat
Recerca i tramesa d’originals
custodiats

Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Tots
Tots

Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g norm

0,3780 €
0,4680 €
0,5040 €
0,5940 €
0,9270 €
1,1430 €
1,2330 €
2,1150 €
0,7200 €
1,3860 €
2,2860 €
2,6460 €
2,8800 €
3,6630 €
4,2300 €
6,5700 €
7,2900 €
1,0440 €
2,0430 €
3,4830 €
4,0320 €
4,4640 €
6,5700 €
7,2900 €
11,8350 €
13,2300 €
0,2135 €
0,2372 €
0,2966 €
0,3144 €
0,3737 €
0,5872 €
0,7177 €
0,7770 €
1,3286 €
0,2132 €
0,2369 €
0,2961 €
0,3138 €
0,3731 €
0,5863 €
0,7166 €
0,7758 €
1,3265 €
0,2766 €
0,3073 €
0,3841 €
0,4072 €
0,4840 €
0,7606 €
0,9296 €
1,0064 €
1,7209 €
0,0828 €
0,1539 €

Tots

Tots

36,0000 €

I per un import estimatiu quadriennal de divuit milions quatre-cents dos mil cinc-cents
tretze euros amb seixanta-quatre cèntims (18.402.513,64 €), més tres milions trescents vuit mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-sis cèntims (3.308.984,36 €)
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en concepte de 18% d’IVA , d’acord amb el desglossament
seguit:
Pressupost IVA exclòs
ORGT

IVA (18%)

que es relaciona tot

Total IVA inclòs

17.159.706,80 €

3.088.747,22

20.248.454,02

Diputació de Barcelona

1.223.539,68

220.237,14

1.443.776,82

Diputació de Barcelona

19.267,16

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

19.267,16

18.402.513,64

3.308.984,36

21.711.498,00

(enviaments
internacionals fora
Unió Europea)
TOTAL

Segon.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries provisionals, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de 9 d’agost de 2010:
Resta en segon i
TELÉGRAFOS SA.

últim lloc l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y

Tercer.- PUBLICAR l’adjudicació provisional al Perfil de Contractant de la Diputació
de Barcelona i al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- ADVERTIR a l’adjudicatari provisional que, dins el termini dels 15 dies hàbils
següents a l’endemà de la publicació de la present resolució en el Perfil de Contractant
de la Diputació de Barcelona, haurà de CONSTITUIR la garantia definitiva per un
import de 920.125,68€, així com PRESENTAR la documentació justificativa d’estar al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
sempre i quan aquesta documentació no l’hagi presentat anteriorment, i la
documentació acreditativa de l’efectiva disposició dels mitjans materials que s’ha de
comprometre a adscriure a l’execució del contracte i que en particular compren els
següents:
1.- Pàgina web, o qualsevol altre sistema mecanitzat que permeti als diferents
centres i dependències elaborar els albarans per al dipòsit de trameses, així com
realitzar el seguiment i control de les trameses registrades, d’acord amb la clàusula 3.3
del Plec de Prescripcions Tècniques.
2.- Programes informàtics que permetin la remissió al remitent de la informació sobre
el resultat de la gestió dels certificats. Aquests programes han d’operar amb el format
d’intercanvi d’informació anomenat SICER i l’enviament s’efectuarà per mitjà del canal
de transmissió EDITRAN.
3.- Un centre d’admissió massiva a l’àrea metropolitana de Barcelona.
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En el cas de la pàgina web o altra sistema mecanitzat ha de facilitar l’adreça i la clau
d’accés.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en la
licitació.
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 44 vots a favor i 4 abstencions.
Tresoreria
9.- Donar compte al Ple del Decret de la Presidència delegada de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns de data 14 de juliol de 2010 pel qual es resol donarse per assabentats de la fusió de les entitats financeres Caixa d’Estalvis Unió de
Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM).
“Vist l’escrit de l’entitat financera UNNIM, on comunica que en data 17 de maig
d’enguany, les Assemblees de les entitats financeres Caixa d’Estalvis Comarcal de
Manlleu, Caixa d’Estalvis Sabadell i Caixa d’Estalvis Terrassa, van adoptar l’acord de
fusió de les tres entitats per constituir la Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu,
Sabadell i Terrassa (UNNIM).
Vist la còpia que s’adjunta en aquesta proposta de Decret, de l’escriptura de data 29
de juny de 2010, amb número XXXX, atorgada davant del notari Sr. J.J.L.B., de l’Il.lm.
Col·legi de Catalunya i degudament inscrita en el Registre Mercantil, foli X, volum
XXXXX full XXX, inscripció 1ª, Barcelona, amb data 1 de juliol de 2010, atorgant
l’elevació a escriptura pública la fusió de les tres entitats financeres Caixa d’Estalvis
Comarcal de Manlleu, Caixa d’Estalvis Sabadell i Caixa d’Estalvis Terrassa per
constituir d’una nova amb la denominació Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu,
Sabadell i Terrassa, (UNNIM), amb identificació fiscal provisional (CIF.XXX) i domicili
fiscal a la Plaça de Catalunya, número 9, planta 6ª i 7ª , 08002 de Barcelona.
Atès que la Diputació de Barcelona, manté oberts diversos comptes corrents amb
aquestes l’entitats financeres, per la qual cosa es fa necessari la regularització dels
esmentats comptes, en els registres interns de la Diputació de Barcelona.
Vist el punt 4.1.b.5) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de Diputació de Barcelona. dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010 de data 16.06.2010, i publicada al BOPB núm. 149 de
data 23.06.2010.
Per tot això, aquesta Tresoreria proposa a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, previ informe de la Intervenció General, l’adopció de la
següent
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RESOLUCIÓ
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la fusió, en data 17 de maig de 2010, de les
entitats financeres, Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu, Caixa d’Estalvis Sabadell i
Caixa d’Estalvis Terrassa, amb efectes des del dia 1 de juliol de 2010.
Segon.- DONAR-SE per assabentats que la nova entitat passa a denominar-se, Caixa
d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM), amb una nova
identificació fiscal (CIF XXX), domicili social a la Plaça de Catalunya, número 9, planta
6ª i 7ª, 08002 de Barcelona, i prendre en consideració a tots els efectes.
Tercer.- PROCEDIR a la modificació del nom i del (CIF.XXX), de la nova entitat
financera, en els comptes corrents oberts a la Diputació de Barcelona.
Quart.- AUTORITZAR a la Intervenció General i a la Tresoreria per fer tots el canvis
necessaris en la comptabilitat i en altres registres que es derivin dels punts anteriors.
Cinquè.- COMUNICAR la present resolució a l’entitat financera Caixa d’Estalvis Unió
de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM), pel seu coneixement i
compliment.
Sisè.- DONAR compte al Ple per al seu coneixement.”
I el Ple en restà assabentat.
Subdirecció d’Edificació
10.- Donar compte del decret de data 6 d’agost de 2010 de la declaració
d’emergència de les actuacions necessàries per tal de pal·liar el risc de col·lapse
de l’edifici “Masoveria de Can Falç” ubicat a Sitges, amb un cost estimat de
setanta mil vuit-cents euros (70.800,00 €).
“En data 3 d’agost de 2010, la Subdirecció d’Edificació ha emès un informe, amb el
següent tenor literal:
“Vista la notificació de resolució núm 599/10 del Tinent d’alcalde de l’Àrea de
territori, medi ambient, paisatge i espai urbà de l’Ajuntament de Sitges en relació
a l’enfonsament de part de coberta de la Masoveria de Can Falç, situada al
número 8 del Corraló de Can Falç on en el punt IV proposa textualment:
“IV- PROPOSTA
REQUERIR a l’interessat per a que, en el termini d’un mes, procedeixi a la
presentació de la documentació necessària per a l’execució de les obres a
realitzar a l’edifici a fi de mantenir-lo en un bon estat de conservació i ornat
públics, garantint la seguretat suficient. ...”
En l’actuació urgent realitzada per tècnics i personal de les Brigades d’Obra i
Manteniment de la Subdirecció l’Edifici ha quedat estintolada la planta baixa,
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primera i la part de coberta que encara es conserva i s’ha cobert de la millor
forma possible el forat de la coberta amb una lona per evitar l’entrada d’aigua.
En la inspecció visual que s’ha realitzat en el moment d’estintolar l’edifici s’ha
pogut comprovar el precari estat en què es troben els elements estructurals en
general. La coberta actual està en molt mal estat i a l’edifici entra molta aigua
que es manifesta pel regalims dels murs. Les bigues de la coberta i dels forjats
es troben molt deteriorats i afectats per la humitat, moltes d’elles amb els capçals
podrits, l’escala que comunica les plantes presenta una esquerda horitzontal que
la fa impracticable i als murs d’adob i tapial, que no tenen fonaments, s’aprecien
fissures.
En definitiva l’estat de l’edifici és crític i un nou enfonsament de la coberta podria
arrossegar els forjats inferiors i provocar l’enfonsament de tot l’edifici amb el
probable desplom d’alguna de les parets verticals d’adob.
Per les característiques de l’emplaçament de l’edifici, que dóna front a un carrer
estret i per la façana lateral a un espai públic el seu possible enfonsament podria
tenir conseqüències de risc per a les persones.
La consolidació i reparació total de l’edifici és inviable i l’ajornament del seu
enderroc implicaria, d’entrada, la construcció d’una coberta lleugera provisional
totalment nova per evitar l’entrada d’aigua i mantenir l’edifici estintolat en totes
les seves plantes.
S’ha sol·licitat informe al senyor J.B.M. (arquitecte estructurista) de l’empresa
ESTUDI m103, SLP, en el qual com a conclusions es diu literalment el següent:
“.../....
-

Actualment l’edifici no compleix els requisits mínims per tenir un
certificat de solidesa, ni les condicions mínimes d’habitabilitat per cap
tipus d’ús.

-

Es considera necessària la intervenció immediata per eliminar el perill
de col·lapse i/o enfonsament. Tot i que l’edifici està desocupat, es
troba en un espai públic transitat, la qual cosa agreuja més aquest fet.

-

Es considera que l’edifici està en ruïna tècnica perquè presenta un
esgotament generalitzat dels elements estructurals.

-

Es considera que l’edifici està en ruïna econòmica perquè el cost de
reparació es considera excessiu, essent superior al 50 % del valor
actual de l’immoble.

-

Es considera que l’edifici està en ruïna urbanística perquè està fora
d’ordenació segons el planejament municipal vigent.
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-

Es considera que l’edifici està en ruïna imminent perquè el seu estat
presenta tal perill per les persones que és necessari actuar amb
urgència i s’han hagut de prendre mesures com apuntalament.

.../...”
D’acord amb les conclusions transcrites, en l’informe tècnic s’aconsella
l’enderroc de l’edifici, amb les mesures de seguretat corresponents.
Que amb els antecedents abans exposats i tenint en compte les conclusions de
l’informe tècnic transcrit, es proposa, l’enderroc immediat de l’edifici amb
declaració d’emergència, abans que comenci l’època de pluges, ja que un
col·lapse del mateix podria tenir conseqüències greus de responsabilitat civil pels
tècnics de la Subdirecció d’Edificació i conseqüentment per la Diputació
Barcelona.
L’enderroc de l’edifici, per les seves característiques i dificultat d’accés de la
maquinària, s’haurà de fer per mitjans manuals i el pressupost aproximat és de
setanta mil vuit-cents euros (70.800,00 €), IVA inclòs”.
La situació descrita en l’informe tècnic transcrit ha de considerar-se com d’emergència,
d’acord amb el que estableix l’article 97 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
D’acord amb l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el president de la
Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació d’emergència
en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les administracions
públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- DECLARAR l’emergència de totes les actuacions necessàries per tal de
pal·liar el risc de col·lapse de l’edifici “Masoveria de Can Falç” ubicat a Sitges, de
conformitat amb l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present decret.
Segon.- APROVAR la despesa estimada per poder fer front a totes les actuacions
necessàries per tal de pal·liar el risc de col·lapse esmentat al paràgraf anterior, per un
import de setanta mil vuit-cents euros (70.800,00 €), sens perjudici que aquesta
estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del
desenvolupament de les mateixes, i CONDICIONAR la seva disposició a la creació de
l’aplicació pressupostària G/24220/933B0/68100, del pressupost corporatiu de 2010.
Tercer.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació, per al seu
coneixement, en la primera sessió que celebri.
I el Ple en restà assabentat.
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11.- Donar compte del decret de data 14 de juny de 2010 que declara
l’emergència de les actuacions necessàries per tal de pal·liar el risc de col·lapse
de l’estructura metàl·lica de la coberta de la nau ubicada a l’avinguda Ferreria, 11
del Polígon Industrial “La Ferreria” de Montcada i Reixac, amb un cost estimat
de vint-i-cinc mil euros (25.000,00) €
“Per decret del diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de data 27 de
maig de 2010, s’ha iniciat l’expedient de resolució del contracte d’execució de les
obres corresponents al “Projecte de construcció de forjat intermedi (altell) a la nau
ubicada a l’avinguda Ferreria, 11 del Polígon Industrial ‘La Ferreria’ de Montcada i
Reixac (P09VR822)”, formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’empresa
Construcciones Granero, SA (CIF XXX), en data 12 de novembre de 2009, per causa
imputable al contractista, consistent en l’incompliment de les seves obligacions
contractuals, en haver-se produït una situació d’abandonament de les obres.
En data 10 de juny de 2010, el cap del Servei de Manteniment d’Edificis de la
Subdirecció d’Edificació ha emès un informe, amb el següent tenor literal:
“En relació a l’abandonament de les obres del forjat intermedi de la
Plataforma Logística de la Diputació a la Nau ubicada a l’Avgda. Ferreria, 11
del Polígon Industrial “La Ferreria” de Montcada i Reixac, el passat dia 11 de
maig des del Servei de Manteniment d’Edificis, es va fer una visita conjunta
dels representants de la Diputació i la Direcció Facultativa per tal de
comprovar l’estat de l’obra.
Un cop feta la inspecció ocular es constata per part dels tècnics del Servei
acompanyats de la Direcció Facultativa que els fonaments inacabats mostren
evidents símptomes d’un possible desfalcat en algun dels seus pilars.
El mateix dia es va sol·licitar al Director de les obres, l’arquitecte E.R. de la
consultoria CIMEX, la comprovació de les condicions de seguretat que
comporta aquest estat de l’estructura.
En l’informe redactat per l’arquitecte director de les obres, es diu literalment:
“.... Donat que no es preveu poder reiniciar les obres en alguns mesos,
la Direcció facultativa de les obres puntualitza que les obres de
construcció paralitzades han deixat:



Alguns dels encepats de fonamentació descalçats
Algunes riostres existents repicades deixant les armadures sense
protecció i les riostres sense la capacitat portant per resistir els
esforços per els quals estaven calculades.

La situació descrita en el punt anterior no hauria estat preocupant en el
transcurs normal de les obres perquè s’hauria executat en un interval
de temps petit, però aquesta situació actual sense data de resolució,
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pot tenir conseqüències greus, per la qual cosa ens trobem en un gran
risc de colapse de l’estructura metàl·lica existent de la nau...”
Per aquest motiu, el text de l’informe literal recomana:
“....Com a Direcció facultativa de les obres, amb responsabilitat legal
sobre la mateixa, ens veiem obligats a exigir a la propietat que s’ordeni
l‘execució immediata dels treballs pendents de fonamentació...”
En base a aquest informe el preu d’aquests treballs pendents de
fonamentació s’estima en uns 25.000 euros, IVA inclòs. La valoració total de
l’actuació és estimativa a concretar una vegada es realitzin els treballs.
Considerem que no es pot dilatar aquesta situació i independentment de les
properes actuacions derivades de la tramitació de l’expedient cal finalitzar de
forma immediata l’execució de la fonamentació”.
La situació descrita en l’informe tècnic transcrit ha de considerar-se com d’emergència,
d’acord amb el que estableix l’article 97 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
D’acord amb l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el president de la
Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació d’emergència
en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les administracions
públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- DECLARAR l’emergència de totes les actuacions necessàries per tal de
pal·liar el risc de col·lapse de l’estructura metàl·lica de la coberta de la nau ubicada a
l’avinguda Ferreria, 11 del Polígon Industrial ‘La Ferreria’ de Montcada i Reixac, de
conformitat amb l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present decret.
Segon.- APROVAR la despesa estimada per poder fer front a totes les actuacions
necessàries per tal de pal·liar el risc de col·lapse esmentat al paràgraf anterior, per un
import de 25.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació G/24220/933B0/63211 del
pressupost de 2010, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat
superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les mateixes.
Tercer.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació, per al seu
coneixement, en la primera sessió que celebri.”
I el Ple en restà assabentat.
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Organisme de Gestió Tributària
12.- Dictamen de data 9 de setembre 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 Barbera del Vallès en data 30 de juny 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 Barberà del
Vallès, en data 30 de juny 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 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.
▪ Recaptació del deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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II – Taxes per:
1. Serveis de cementiri municipal: cànon conservació.
2. Servei de mercadet setmanal.
3. Prestació del servei de llars d’infants municipals.
4. Ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública:horta municipal.
5. Reserva exclusiva d’espais per aparcaments i parada de vehicles a les vies
públiques.
6. Entrades de vehicles a través de les voreres.
7. Servei de les instal·lacions esportives municipals: abonament d’esports,
abonaments totals piscines, cursets natació, activitats dirigides aquàtiques,
activitats dirigides terrestres, escoles esportives, abonaments mensuals.
8. Prestació del servei de centre obert.
9. Prestació del servei de menjador a les llars d’infants municipals.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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 de les quotes determinades per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora.
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 – Preus públics per:
1. Emissora municipal “Radio Barberà”.
2. Revista d’informació local “Barberà”.
3. Instal·lacions esportives: assegurança obligatòria activitats dirigides.
4. Assistència a cursos i tallers formatius.
5. Prestació de serveis culturals: Escola municipal de música, orquestra/combo
música, tallers dels equipaments culturals.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel 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 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.
13.- Dictamen de data 19 de juliol de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Borredà, 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 Borredà en data 16 de març de 2010 acordà l’especificació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el
susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
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 Borredà, en data 16 de març de 2010, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’ indica:
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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.
14.- Dictamen de data 19 de juliol de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canovelles, 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 Canovelles 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 Canovelles,
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:
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- Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris, que l’Ajuntament
pugui liquidar
 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’interposi 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
Canovelles 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 fiscal.
 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.
II – Taxa per cementiri municipal. Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres
(guals).
 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’interposi contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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3.- ACCEPTAR l’especificació 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 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 totalitat 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.
15.- Dictamen de data 2 de setembre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canyelles,
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 Canyelles en data 8 de juny de 2010 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
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ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Canyelles, en data 8 de juny 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.
 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 - 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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2.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canyelles,de
l’aprovació dels crèdits incobrables i baixes per referència de tots els ingressos de dret
públic respecte dels quals la Diputació de Barcelona ha assumit, per delegació, la
recaptació en període executiu.
3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Canyelles 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.
16.- Dictamen de data 2 de setemebre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cardona, 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 Cardona en data 8 de juliol de 2010 acordà l’especificació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el
susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
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Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Cardona, en data 8 de juliol 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.
17.- Dictamen de data 2 de setembre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal, 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 Castellbisbal en data 21 de juny de 2010 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Castellbisbal, en data 21 de juny de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I – Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – 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.
III – Sancions Administratives
 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 – Taxa per l’ocupació del domini públic per fires, parades, contenidors, taules i
cadires, vendes temporals, tanques publicitàries i d’altres elements.
 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.

V – La declaració de crèdits incobrables i baixes per referència, en relació als
ingressos de dret públic municipal respecte dels quals hagin estat delegades en la
Diputació de Barcelona les funcions de recaptació, quan concorrin les causes previstes
normativament per a dita declaració.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Castellbisbal 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.
18.- Dictamen de data 19 de juliol de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellnou de
Bages, 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 Castellnou de Bages en data 14 de juny de 2010 acordà
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
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en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Castellnou de Bages, en data 14 de juny 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.
19.- Dictamen de data 19 de juliol de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gelida, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Gelida en data 18 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gelida, en
data 18 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:
-

Aprovació dels crèdits incobrables

2.- ACCEPTAR l’especificació 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 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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Gelida a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
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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.
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.
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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.

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Quotes d’urbanització
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – 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 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.
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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.

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.
 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.
X – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans. Taxa per prestació de serveis en el cementiri municipal, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter social. Taxa per l’accés de vehicles des
de la via pública a locals o recintes i reserves de la via pública per a l’aparcament
exclusiu, i zones de prohibició d’estacionament en el cantó contrari de la calçada
davant els guals.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XI – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per intervenció municipal en les activitats i
instal·lacions. Taxa per llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer. Taxa per
prestació del servei municipal de la llar d’infants. Taxa per ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules, cadires i atraccions amb finalitat lucrativa. Taxa per retirada de
vehicles estacionats defectuosament o abusivament en la via pública.
 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII – 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIV – 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XV – 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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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 executiu dictat per l’òrgan municipal
competent.
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.
20.- Dictamen de data 2 de setembre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Masquefa,
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Masquefa en data 17 de juny 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 modificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Masquefa, en data 17 de juny 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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- Impost sobre increment del valor de 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 recàrrec d’extemporaneïtat.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 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
Masquefa 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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Masquefa a favor de la Diputació
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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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 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.
V – Taxa de recollida d’escombraries
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
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Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI – Taxa per l’entrada de vehicles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Taxa de cementiri
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Taxa d’inspecció de motors, calderes i anàlegs
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 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
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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.
X – 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.
XI - Impost sobre increment del valor de 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 recàrrec d’extemporaneïtat.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Taxes per:
- Ocupació del subsòl, el sòl i la volada.
- Ocupació terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
- Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires.
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Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de rodatge cinematogràfic.
Expedició de documents administratius.
Llicències urbanístiques i de primera ocupació.
Llicència d’obertura d’establiments.
Serveis per neteges especials.
Serveis generals.
Aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats per
prestar subministraments que no afectin a la generalitat del veïnat.
Llicències i control de la publicitat dinàmica.
Prestacions de la policia local i circulacions especials.
Mercat municipal.
Instal·lació de quioscos en la via pública.
Serveis d’intervenció integral de l’administració en les activitats i instal·lacions.
Subministraments d’aigua potable.
Servei d’escola bressol.
Serveis d’ensenyaments especials.
Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament via
pública.
Servei de centre de dia
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIII – Preu públic serveis punt d’accés noves tecnologies
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIV – Altres ingressos de Dret Públic tributaris
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XV – Altres ingressos de Dret Públic no tributaris. Concessions administratives.
Execucions subsidiàries. Sancions diverses
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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.

XVI – 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.
XVII – 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.
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.
21.- Dictamen de data 2 de setembre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Òdena, 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’Òdena en data 10 de novembre de 2009 i 13 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.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Òdena, en
data 10 de novembre de 2009 i 13 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 pels serveis socio-culturals. Taxa per ensenyaments especials.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades per Ple de l’Ajuntament
d’Òdena de data 10 de novembre de 2009 i 13 d’abril de 2010 i delegacions
realitzades en 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
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 d’Òdena 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
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV - Impost sobre increment del valor de 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.
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Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que 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.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Taxa per l’entrada de vehicles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Taxa de cementiri
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Contribucions especials
 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.

IX – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Taxa expedició llicències urbanístiques
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Quotes d’urbanització
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Taxes diverses:
- Taxa per l’expedició de documents administratius.
- Taxa per llicències d’obertura d’establiments.
- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament en la via
pública.
- Taxa pel subministrament d’aigua.
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic.
- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració en les
activitats i instal·lacions.
- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades
en terrenys d’ús públic i indústries de carrer.
- Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de
subministraments.






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

XIV – Altres ingressos de dret públic no tributaris. Concessions administratives.
Execucions subsidiàries. Sancions diverses.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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.
22.- Dictamen de data 19 de juliol de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de
Lillet, 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 la Pobla de Lillet en data 28 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 la Pobla de Lillet, en data 28 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.
23.- Dictamen de data 2 de setembre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Puigdàlber, 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 Puigdàlber en data 21 de juny 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 Puigdàlber,
en data 21 de juny 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 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Aprovació dels crèdits incobrables dels tributs i altres ingressos de dret públic
delegats amb anterioritat.
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

96

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
3.- Restar assabentat de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Puigdàlber de data
21 de juny de 2010 en relació a avocar la gestió i la recaptació de la taxa següent:
- Prestació personal i de transports
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 Puigdàlber 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.
 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.
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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.
 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.
 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.
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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 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Quotes d’urbanització
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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IX – Taxes per:
- Recollida d’escombraries.
- Prestació de serveis en cementiris locals.
- Inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors,
muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues d’establiments industrials i
comercials.
- Clavegueram.
- Entrades de vehicles a través de les voreres.
- Rodatge i arrossegament.
- Ocupacions de subsòls, el sòl i la volada 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.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X – Taxa pes:
- Concessió de llicències urbanístiques.
- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
- Expedició de documents administratius.
- Prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions.
- Aprofitaments especials d’empreses explotadores de subministrament que afectin
la generalitat del veïnat.
- Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
- Utilització dels edificis municipals per a ús privat.








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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.

100

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria






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.

XII – 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII – 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIV – 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 altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XV – 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.
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.
24.- Dictamen de data 19 de juliol de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació i clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Feliu Sasserra, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra en data 26 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.- 1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, en data 26 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’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
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provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
25.- Dictamen de data 2 de setembre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de l’especificació i clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Pere de Torelló, 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 Pere de Torelló en data 11 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.- 1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, en data 11 de gener de 2010, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
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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.
2.- ACCEPTAR la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, mitjançant anteriors acords 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 executiu dictat per l’òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
26.- Dictamen de data 2 de setembre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Quirze 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.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora en data 25 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.
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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 Sant Quirze de Besora, en data 25 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.
27.- Dictamen de data 2 de setembre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola,
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 Sant Salvador de Guardiola, 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
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recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.
Aquesta presidència, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació
de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola en data 17 de juny de 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.
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m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- FACULTAR el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola 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.
28.- Dictamen de data 19 de juliol de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Taradell, 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 Taradell en data 6 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 Taradell, 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:
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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.
29.- Dictamen de data 2 de setembre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tona, 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 Tona en data 30 de juny 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 Tona, en data 30 de juny 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.
30.- Dictamen de data 2 de setembre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament Veciana, 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 Veciana en data 29 d’abril de 2010 acordà l’especificació de
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
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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 l’especificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Veciana, en data 29 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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Veciana a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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 recàrrec d’extemporaneïtat.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que 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. Taxa
cementiri municipal.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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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.
 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 – 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 – 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.
IX – 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.
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Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X – Taxa pel servei de clavegueram. Taxa pel subministrament d’aigua
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 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 – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per llicència d’intervenció integral
d’activitats. Taxa per llicència d’obertura d’establiments. Taxa llicència primera
ocupació.
 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 – Taxa per l’ocupació del subsòl, sòl i volada
 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.
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.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XIV – Altres ingressos no tributaris: Execucions subsidiàries, sancions diverses.
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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.
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
31.- Dictamen de data 1 de setembre de 2010 que proposa iniciar expedient de
traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Sabadell, del tram de la carretera
BV-1414 entre els p.k. 4,600 i 6,900.
“Atès que en data 9 de novembre de 2009 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Sabadell van subscriure un conveni (amb codi 09/X/58044), inclòs en el marc del
Protocol General “Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat 2008-2011”, als efectes de
dur a terme l’execució, per aquesta Diputació, de les obres de “Millora de la calçada
de la carretera BV-1414 al T.M. Sabadell”.
Atès que, en el Pacte Segon 2.1. de l’esmentat conveni s’establia com una de les
obligacions de l’Ajuntament de Sabadell en virtut del conveni, la de que l’Ajuntament
sol·licitaria l’inici del procediment per al traspàs de titularitat a la Corporació municipal
del tram de la carretera BV-1414, entre el P.K. 4,600 i el P.K. 6,900 (des de la rotonda
de l’accés a la Universitat Autònoma de Bellaterra fins a l’entrada sud de la ciutat de
Sabadell).
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sabadell, per acord de data 30
d’octubre de 2009, delegà a l’alcalde la facultat per signar el conveni específic referit,
així com tots els documents necessaris per a la seva efectivitat.
Atès que, l’Ajuntament de Sabadell ha notificat a aquesta Diputació el Decret dictat per
l’Alcaldia, de data 27 d’abril de 2010, en virtut del qual sol·licita a aquesta Diputació
l’inici del procediment per al traspàs de titularitat a l’Ajuntament del tram de la carretera
BV-1414, comprès entre el p.k. 4,600 i el p.k. 6,900 (des de la rotonda de l’accés a la
Universitat Autònoma de Bellaterra fins a l’entrada sud de la ciutat de Sabadell), i que
sigui elevat al Govern de la Generalitat per a la seva aprovació, si s’escau.
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Atès que la petició de l’Ajuntament de Sabadell comporta el traspàs de titularitat a
l’Ajuntament del tram de l’esmentada carretera, que actualment està gestionada per la
Diputació de Barcelona.
Vist l’informe tècnic favorable, de data 6 de juliol de 2010, que ha estat emès per
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, amb el qual s’adjunta la
següent fitxa descriptiva de les característiques tècniques del tram de carretera objecte
de traspàs, de la qual resulta que el tram de la carretera BV-1414, està comprès entre
el p.k. 4,600 (rotonda d’accés a la Universitat Autònoma de Barcelona) i el p.k. 6,900
(corresponent a l’encreuament amb el carrer de Bernat Metge):
(...)
FITXA DE CARACTERÍSTIQUES
Ctra:

BV-1414

Pk. Inicial:

4+600

Sortida rotonda accés Universitat Autónoma de Barcelona

pk. Final:

6+900

creuam. C/. Bernat Metge

Amplada mitja:
Superficie:
Estat del ferm:

9,75

m.

116.512,50

m2

Bó

Obres de drenatge

Pk. Inicial
4+920

Pk. Final
4+921

Descripció
Estruct. de tubs cilindrics

Ponts

Pk. Inicial
4+644
5+300
5+450
5+881

Pk. Final
4+672
5+320
5+600
5+887

Descripció
Pas sobre ferrocarril
pas sobre C-58 (ramal descendent sentit Terrassa)
pas sobre C-58 (ramal ascendent sentit Bellaterra)
Torrent de riu Sec

Senyalització
vertical

Pk.
4.650
4.650
4.660
4.660
4.660
4.750
4.850
4.850
4.990
4.990
5.000

m
D
D
C
C
C
E
E
E
E
E
D

Descripció
Pas obligatori
Pas obligatori
Cediu el pas
Gir a la dreta prohibit
Cediu el pas
Intersecció de sentit giratori obligatori
Nens
Velocitat màxima
Aturada obligatòria o STOP
Circulació en ambdós sentits
Bifurcació cap a l'esquerra en calçada de dos carrils
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Senyalització
vertical

5.050
5.220
5.220
5.680
5.680
5.680
5.735
5.740
5.770
Pk.
5.775
5.780
5.780
6.150
6.150
6.170
6.170
6.190
6.205
6.210
6.210
6.210
6.230

C
D
D
D
D
E
E
D
E
m
E
E
E
D
D
D
D
E
C
D
D
E
D

Cediu el pas
Corba perillosa cap a l'esquerra
Velocitat màxima
Intersecció amb prioritat sobre incorporació per la dreta
Velocitat màxima
Velocitat màxima
Cediu el pas
Aturada obligatòria o STOP
Entrada prohibida
Descripció
Entrada prohibida
Sentit obligatori
Entrada prohibida
Corba perillosa cap a la dreta
Distància al principi del perill o prescripció
Velocitat màxima
Aplicació de la senyalització
Calçada de sentit únic
Mitja volta prohibida
Aturada obligatòria o STOP
Gir a la dreta prohibit
Sentit obligatori
Pas obligatori

Pk.
6.230
6.230
6.230
6.230
6.250
6.300
6.320
6.320
6.370
6.480
6.480
6.500
6.590
6.590
6.660
6.660
6.680
6.680
6.680
6.680
6.770
6.860

m
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
D
E
E
D
D
D
D
E
E
E
E

Descripció
Úniques direccions i sentits permesos
Entrada prohibida
Cediu el pas
Aturada obligatòria o STOP
Intersecció amb prioritat sobre incorporació per la dreta
Pas obligatori
Entrada prohibida
Aturada obligatòria o STOP
Aeroport
Intersecció amb prioritat sobre via a l'esquerra
Velocitat màxima
Final de la prohibició d'avançament
Avançament prohibit
Avançament prohibit
Avançament prohibit
Avançament prohibit
Velocitat màxima
Entrada a població
Final de la limitació de la velocitat
Final de població
Final de la prohibició d'avançament
Cediu el pas
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Atès que l’article 9, apartat 14, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la
Generalitat la competència exclusiva respecte a les carreteres i camins l’itinerari dels
quals passi íntegrament per territori de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 48 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de carreteres.
Vist l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat per Decret 293/2003,
de 18 de novembre, determina: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària
municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà”.
Atès que l’article 173 del citat Reglament disposa el següent, pel que fa al procediment
de traspàs:
“1. L’expedient de traspàs s’ha de promoure a instància de l’ajuntament corresponent o del
departament competent en matèria de carreteres.
2. L’expedient s’inicia a la direcció general competent i ha de ser resolt pel conseller o
consellera, a proposta del director o directora general, si hi ha acord entre les
administracions cedent i cessionària; en cas contrari, ha de ser resolt pel Govern de la
Generalitat.”

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Diputada Presidenta eleva al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de
seguiment de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, l’adopció dels següents
A C O R D S
Primer.- INICIAR expedient de traspàs de titularitat, a l’Ajuntament de Sabadell, del
tram de la carretera BV-1414 entre els p.k. 4+600 i 6+900 (de de la rotonda de l’accés
a la Universitat Autònoma de Bellaterra fins a l’entrada sud de la ciutat de Sabadell),
carretera gestionada per la Diputació de Barcelona, en compliment dels pactes del
conveni signat en data 9 de novembre de 2009 entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sabadell, respecte del referit tram de carretera, amb les
característiques tècniques descrites en la fitxa de dades geomètriques elaborada per
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part expositiva del Dictamen
present.
Segon.- TRAMETRE el present expedient de traspàs a la Direcció General de
Carreteres, elevant la petició en aquest sentit formulada per l’alcalde de l’Ajuntament
de Sabadell en decret dictat en data 27 d’abril de 2010, als efectes de la seva
resolució per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, una vegada acomplerts els tràmits pertinents, d’acord amb el
procediment previst a l’article 48 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el text Refós de la Llei de carreteres i l’article 173 del Reglament general de
carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre.
Tercer.- NOTIFICAR a l’Ajuntament de Sabadell els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
32.- Dictamen de data 16 de setembre de 2010 que proposa l’aprovació de l’Acta
de Preus contradictoris de les obres d’”Adequació dels espais interiors del
Palau Güell de Barcelona. Projecte reformat”, que no suposa cap increment ni
decrement de cost en relació al projecte en fase d’execució ni variació en el
termini.
“Vist el dictamen 229/08, aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en
sessió de data 18 de desembre de 2008, mitjançant el qual s’adjudicà definitivament a
l’empresa Urcotex Immobiliaria, SL, la contractació relativa a les obres d’ “Adequació
dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, amb un import de set milions cent
cinquanta mil nou-cents setanta vuit euros amb trenta tres cèntims (7.150.978,33) IVA
inclòs.
Vist el dictamen 244/09, aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en
sessió de data 22 de desembre de 2009, mitjançant el qual s’aprovà definitivament el
projecte reformat i la modificació del contracte amb l’empresa adjudicatària Urcotex
Inmobiliaria, SL, corresponent a les obres d’ “Adequació dels espais interiors del Palau
Güell de Barcelona”, amb un líquid addicional d’un milió dos-cents vuitanta mil siscents trenta-un euros amb seixanta-vuit cèntims (1.280.631,68 €) IVA inclòs.
Atès que es va dur a terme el tràmit d’audiència al contractista, d’acord amb el que
regula l’art. 195.1 de la LCSP, i que es compta amb la seva conformitat amb la
tramitació administrativa escaient per a l’aprovació de l’Acta de Preus contradictoris del
projecte d’“Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona. Projecte
reformat”.
Atesa la necessitat de procedir a la revisió de les partides del projecte, mitjançant
l’aprovació d’una Acta de Preus contradictoris, que suposen un canvi en el projecte
reformat vigent, sense suficient entitat tècnica com per tramitar una modificació del
projecte.
Vist l’informe de l’arquitecte redactor del projecte i director de les obres Sr. Xavier
Guitart Tarrés, de data 12 de juliol de 2010, sobre la necessitat d’aprovació de L’ACTA
DE PREUS CONTRADICTORIS, lliurada al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de
la Diputació de Barcelona en data 30 de juliol de 2010, la transcripció literal del qual és
el següent:
“ I N F O R M E
I. CONSIDERACIONS PRÈVIES I EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El llistat de preus contradictoris que formen part d’aquesta acta no tenen suficient
entitat tècnica per tramitar una modificació del projecte.
Que en el decurs de l’execució de les obres de restauració contingudes en el
projecte reformat d’adequació dels espais interiors del Palau Güell, redactat
l’octubre de 2009 i aprovat definitivament amb data 22 de desembre de 2009,
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s’ha vist la conveniència d’introduir unes noves partides per tal de resoldre, per
una banda, problemàtiques absolutament imprevisibles en el moment de la
redacció del projecte i per altra banda correccions per tal d’adaptar-se als
requeriments derivats de l’execució del projecte i al projecte museològic redactat.
Que atenent a que l’ajuntament de Barcelona, segons consulta feta al Cap de
Departament del Districte, i tal com es recull en el document amb entrada al
registre de l’ajuntament de data 15 de desembre de 2009, va acceptar a tràmit
l’expedient de l’antiga llicència d’activitats de l’edifici, redactada l’any 1998 i
pendent d’inspecció final degut a l’execució de les obres de restauració en curs.
Atès que les instal·lacions, especialment les relacionades amb la protecció
contra incendis, han d’adaptar-se a la CPI-96, en la mesura que sigui possible
(edifici declarat Patrimoni de la Humanitat), s’han plantejat noves estratègies de
sectorització dels espais interiors i d’implantació de mesures de protecció contra
incendis, per tal de complir amb la normativa d’obligat compliment, garantint així,
la seguretat de les persones, la legalització futura de les instal·lacions amb
l’aprovació de la llicència ambiental, en el benentès de no hipotecar o endarrerir
la programació de les actuacions contingudes en les obres en curs.
Que per tal de fer entenedor el contingut i conveniència d’executar les partides
relacionades en l’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS que es presenta, es
planteja la següent justificació, tot agrupant aquelles partides que tenen relació
entre elles, ja sigui per pertànyer als mateixos espais o plantes de l’edifici, o bé
pel seu origen comú.
Que, a continuació, es relaciona un seguit de partides contingudes en el projecte
reformat aprovat, que es proposa no executar-les atès que serien substituïdes
per les actuacions proposades en la present ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS, alhora que els seus imports s’equilibrin de manera que no
hi hagi líquid addicional que incrementi el pressupost del projecte reformat
aprovat. (...)
(...) IV. JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA PROPOSTA.
Les actuacions proposades en la present ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS
i les actuacions del projecte en curs que es proposen no executar, NO
SUPOSEN INCREMENT DE COST respecte el projecte adjudicat i a més les
noves partides proposades no suposen la variació de les qualitats del
projecte inicial.
V. TERMINI D’EXECUCIÓ.
Les noves unitats d’obra proposades en la present ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS no suposen cap variació en el termini d’execució,
mantenint-se el termini del projecte.
Aquest és l’informe de justificació de l’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS
que es presenta als efectes escaients i als d’informar a la propietat i al Servei de
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.”
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Vist l’informe sobre l’Acta de Preus contradictoris del projecte reformat d’adequació
dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona emès pel cap del Servei de
Patrimoni Arquitectònic Local, Sr. Joan Closa Pujabet, de data 22 de juliol de 2010, la
transcripció literal del qual és el següent:
“INFORME SOBRE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DEL PROJECTE
REFORMAT D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS INTERIORS DEL PALAU GÜELL
DE BARCELONA.
Vist l’informe de l’arquitecte redactor del projecte i director de les obres Xavier
Guitart Tarrés sobre la necessitat d’aprovació de L’ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS lliurada al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la
Diputació de Barcelona en data 30 de juliol de 2010, es fan les següents
CONSIDERACIONS:
L’informe redactat per Xavier Guitart Tarrés, planteja dues causes que obliguen a
la redacció de l’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS:
1.
D’una banda resoldre imprevistos imprevisibles en el moment de la
redacció del projecte, que de la lectura de les partides noves i de les que
s’anul·len es desprèn que s’han d’introduir per resoldre problemàtiques de
manca de coneixement i/o per trobar-se en situacions inaccessibles i/o no
visibles per l’existència d’elements sobreposats tals com revestiments, pintures,
elements afegits, entre altres, que dificultaven la seva clara observació,
problemàtica i estat de conservació.
 Que aquests imprevistos no es poden considerar com a complementaris
segons allò que disposa l’article 155.b) de la Llei 30/2007 de Contracte del
Sector Públic, ja que no és necessari executar-los per continuar els altres
treballs descrits en el projecte.
 Que es innecessària la modificació del projecte donada l’entitat menor de les
variacions proposades.
 Que no es produeix l’alteració substancial de l’objecte del projecte segons
l’article 221 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic (LCSP), ja que
no hi ha alteració substancial de les finalitats i característiques bàsiques del
projecte inicial. A més a més la substitució i canvi d’unitat d’obra no suposa el
30 % del preu primitiu del contracte abans de l’IVA
 Que segons l’article 202 de la LCSP, només es podran introduir modificacions
en el contracte per raons d’interès públic i causes imprevistes. Així, per donar
resposta a aquests imprevistos es plantegen unes noves unitats d’obra a
executar per tal d’evitar despeses posteriors d’enderroc i desmuntatge de
treballs ja executats.
 Que la possibilitat de modificació del contracte al contractista estava prevista
en el Plecs Clàusules Administratives Particulars par al contracte d’obres i
instal·lacions relatiu al projecte executiu: “Adequació dels espais interiors del
palau Güell de Barcelona”, en el punt 1.o. bis), segons els articles 202, 217 i
concordants de la LCSP.
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2.
D’altra banda realitzar un seguit de correccions per tal d’adaptar-se als
requeriments derivats de l’execució del projecte i al projecte museològic redactat.
Les correccions són:
La sectorització de l’àmbit d’instal·lacions de la planta golfes per tal de sectoritzar
els espais que contenen les instal·lacions de la planta i augmentar la seguretat
quant a la protecció contra incendis.
El desmuntatge del tancament de fusta i vidre de l’escala per tal d’adaptar-ho a
la lectura arquitectònica i al projecte museístic
Les modificacions tècniques del procés constructiu de determinades partides
d’obra per tal d’adaptar-les a la realitat del Palau.
La modificació del programa d’ús de l’antiga biblioteca per adaptar-ho al projecte
museològic.
 Que aquests imprevistos no es poden considerar com a complementaris
segons allò que disposa l’article 155.b) de la Llei 30/2007 de Contracte del
Sector Públic, ja que no és necessari executar-los per continuar els altres
treballs descrits en el projecte.
 Que es innecessària la modificació del projecte donada l’entitat menor de les
variacions proposades.
 Que no es produeix l’alteració substancial de l’objecte del projecte segons
l’article 221 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic (LCSP), ja que
no hi ha alteració substancial de les finalitats i característiques bàsiques del
projecte inicial. A més a més la substitució i canvi d’unitat d’obra no suposa el
30 % del preu primitiu del contracte abans de l’IVA
 Que segons l’article 202 de la LCSP, només es podran introduir modificacions
en el contracte per raons d’interès públic i causes imprevistes. Així, donada
l’aprovació del projecte museològic cal realitzar un seguit de correccions per
adaptar les solucions al projecte i a l’interès públic que suposa l’adaptació en
aquest moment dels treballs, evitant despeses posteriors d’enderroc i
desmuntatge de treballs ja executats.
 Que la possibilitat de modificació del contracte al contractista estava prevista
en el Plecs Clàusules Administratives Particulars par al contracte d’obres i
instal·lacions relatiu al projecte executiu: “Adequació dels espais interiors del
palau Güell de Barcelona”, en el punt 1.o. bis), segons els articles 202, 217 i
concordants de la LCSP.
A banda de l’exposat anteriorment, s’informa del següent:
Que la incorporació de les noves unitats d’obra i la no execució de les existents
no suposa un increment de cost de l’obra.
Que la incorporació de les noves unitats d’obra i la no execució de les existents
no suposa una variació del termini d’execució de l’obra.
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Que aquests preus contradictoris suposen un canvi d’un 1,83% del pressupost
abans de l’IVA.
Per aquest motiu es sol·licitarà la compareixença expressa davant del Cap del
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de l’empresa contractista URCOTEX I SL
amb els preus pactats en l’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS presentada
per la Direcció facultativa.”
En virtut de tot això, el sotasignat considera que la presidenta delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, podria elevar al Plenari de la Diputació de
Barcelona l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR l’Acta de Preus contradictoris, presentada al Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona en data 30 de juliol de 2010 per
l’arquitecte redactor del projecte i director de les obres Sr. Xavier Guitart Tarrés,
corresponent a les obres d’ ”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de
Barcelona”, adjudicades a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, SL, que no suposa
cap increment ni decrement de cost respecte el projecte adjudicat ni cap variació en el
termini d’execució, i a més les noves partides proposades no suposen la variació de
les qualitats del projecte inicial.
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa adjudicatària, a la direcció
facultativa intervinent a l’obra i a la coordinació en matèria de seguretat i salut.”
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 44 vots a favor i 4 abstencions.
ÀREA D’ESPORTS
Gerència de Serveis d’Esports
33.- Dictamen de data 15 de juliol de 2010 que proposa aprovar la concessió
d’ajuts econòmics derivats del Programa complementari “Assistència per a la
millora de material esportiu inventariable” en el marc de l’àmbit de suport als
equipaments i les infraestructures del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011, per un import de sis-cents quaranta-vuit mil noucents quaranta-cinc euros amb vint cèntims (648.945,20 €).
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 20/12/2007, va aprovar el
Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011 (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada
entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
Aquest Protocol ha estat modificat pel Ple de 30 d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de
12/5/2009).
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Per al desenvolupament dels seus objectius i orientacions estratègiques, el Pla de
concertació disposa d’un conjunt diferenciat d’instruments i procediments de
concertació adients amb la naturalesa de les necessitats, els acords i les actuacions
que se’n deriven. La suma d’aquests elements garanteix la prestació integral de
polítiques públiques locals de qualitat i reben la denominació d’àmbits de suport.
L’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments, contemplat en la clàusula 7a
de l’esmentat Protocol inclou els recursos i els instruments per al desenvolupament
concertat de polítiques públiques locals en infraestructures i equipaments. Tanmateix,
aquesta clàusula preveu la possibilitat que en el marc d’aquest àmbit de suport, la
Diputació de Barcelona pugui dotar-se de programes complementaris, per tal d’ajustarse a les necessitats dels ens locals de la província.
Atès que la disposició addicional vuitena de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o
instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i
cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica, resultant d’aplicació
supletòria les disposicions de la Llei 38/2003, així com de la Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple
de 30 d’octubre de 2008, (BOP núm. 13, de 15-01-09).
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 29 d’abril de 2010 va aprovar el
Programa complementari “Assistència per a la millora de material esportiu
inventariable” en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i les infraestructures del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, així com el règim
de concertació de l’esmentat Programa, que recull les especificitats de gestió per donar
resposta a la naturalesa de les actuacions implicades.
Un cop exhaurit el termini per a la presentació de sol·licituds per part dels ens locals de
la província de Barcelona, s’ha procedit a la seva valoració i a la resolució de la
convocatòria.
Vist l’apartat 5.1.c) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, dictada en execució del Decret
de la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB
núm. 149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, el president de la Diputació proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer- APROVAR la concessió dels següents ajuts econòmics derivats del Programa
complementari “Assistència per a la millora de material esportiu inventariable” en
el marc de l’àmbit de suport als equipaments i les infraestructures del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
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NOM DE L'ENS
LOCAL

CODI XBMQ

NIF

10/X/68712

P0800400D

Ajuntament d'Alpens

10/X/68713

P0800600I

Ajuntament d'Arenys
de Mar

10/X/68714

P0800900C

Ajuntament
d'Argentona

10/X/68715

P0801000A

Ajuntament d'Artés

10/X/68716

P0801100I

Ajuntament d'Avià

10/X/68717

P0831200A

Ajuntament de Badia
del Vallès

10/X/68718

P0801600H

Ajuntament de Bagà

10/X/68719

P0801800D

Ajuntament de
Balsareny

10/X/68720

P5825203B

Patronat Municipal
d'Esports de Barberà
del Vallès

10/X/68721

P0802200F

Ajuntament de Berga

10/X/68722

P0802300D

Ajuntament de Bigues i
Riells

10/X/68723

P0802400B

Ajuntament de Borredà

NOM DE L'ACTUACIÓ
Porteries futbol sala pista poliesportiva
Porteries futbol sala antivandàliques
Parc Mare Paula
3 Cistelles bàsquet Pavelló Municipal
Porteries futbol sala Pista CEIP
Cistelles bàsquet Parc Mare Paula
1 Joc cistelles Escola Sant Miquel del
Cros
1 Joc cistelles Escola Sant Miquel del
Cros
1 Joc cistelles Escola Francesc Burniol
1 Joc cistelles Escola Francesc Burniol
1 Joc cistelles Pista exterior Zona
esportiva mpal.
1 Joc cistelles Pista exterior Zona
esportiva mpal.
Porteries Escola Sant Miquel del Cros
Porteries Escola Francesc Burniol
Porteries Pista exterior Zona Esportiva
mpal.
Cistelles Pista poliesportiva mpal.
Porteries handbol-futbol sala Pavelló
mpal. d'Esports
Cistella antivandàlica paret plaça del
Pavelló d'Esports
Cistella antivandàlica paret junt al
rocòdrom
Cistella bàsquet per a exterior plaça
Catalunya
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
mpal.
Joc porteries futbol sala Instal·lacions
Esportives mpals.
Joc porteries futbol sala Instal·lacions
Esportives mpals.
Porteries futbol sala Poliesportiu mpal.
Porteries futbol-7 Camp futbol
Porteries futbol-7 Camp futbol-7
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
a l'aire lliure
Cistelles bàsquet IEM Maria Reverter
Cistelles bàsquet IEM Elisa Badia
Cistelles bàsquet C/Fullarachs
Porteries Pista poliesportiva Santa
Eulàlia
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Riells
1 Joc cistelles minibàsquet CEIP El
Turó
1 Joc cistelles minibàsquet CEIP El
Turó
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
Riells
Porteries futbol sala CEIP El Turó
1 Joc cistelles minibàsquet CEIP El
Colomer
1 Joc cistelles minibàsquet CEIP El
Colomer
Porteries futbol sala CEIP El Colomer
Cistelles bàsquet Zona Esportiva Can
Fabrera
Taula ping-pong Parc infantil
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IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI
1.300,00 €
4.815,00 €

12.792,00 €

6.091,55 €

2.100,00 €
2.600,00 €
1.300,00 €
3.900,00 €

4.200,00 €
3.267,85 €

16.015,35€

2.100,00 €
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CODI XBMQ

NIF

10/X/68724

P0802800C

10/X/68725

P0803000I

10/X/68726

P0803300C

10/X/68727

P0803500H

10/X/68728

P0803700D

10/X/68729

P0803600F

10/X/68730

P0804500G

10/X/68731

P0804600E

10/X/68732

P0805000G

10/X/68733

P0805200C

10/X/68734

P0805300A

NOM DE L'ENS
LOCAL

NOM DE L'ACTUACIÓ

Porteries futbol Camp d'Esports
Porteries futbol sala Camp d'Esports
Ajuntament de Cabrera Porteries handbol Camp d'Esports
1 Joc Cistelles minibàsquet Camp
d'Anoia
d'Esports
1 Joc Cistelles minibàsquet Camp
d'Esports
1 Joc cistelles minibàsquet CEIP Mas
Maria
1 Joc porteries futbol sala CEIP Mas
Maria
Ajuntament de Cabrils
Cistelles bàsquet IES Cabrils
1 Joc cistelles minibàsquet CEIP
L'Olivera
1 Joc porteries futbol sala CEIP
L'Olivera
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
descoberta Bugarai
Ajuntament de Caldes
de Montbui
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
descoberta Bugarai
Porteries handbol Pavelló Municipal
d'Esports Parc Dalmau
Cistelles bàsquet Zona Esportiva La
Muntanyeta
Taula ping-pong Instal. Esportives
Ajuntament de Calella
Fàbrica Llobet
Taula ping-pong Instal. Esportives
Fàbrica Llobet
Taula ping-pong Instal. Esportives
Fàbrica Llobet
Porteries futbol sala Poliesportiu
Ajuntament de Callús
Xarxes porteries Camp futbol
Surada 25 m.l. Piscina mpal.
Cistelles bàsquet Pista Esportiva
Ajuntament de Calonge Polivalent Dusfort
de Segarra
Porteries futbol sala Pista Esportiva
Polivalent Dusfort
Porteries handbol Pista Pompeu Fabra
Ajuntament de
Xarxes protectores Camp futbol mpal.
Cardedeu
Cistelles bàsquet Pista Pompeu Fabra
Porteries handbol CEIP Mil·lenari
Cistelles fixes Pista poliesportiva
C/Pau Casals
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
C/Pau Casals
Cistelles minibàsquet Pavelló Ctra.
Ajuntament de
Miracle
Cardona
Cistelles fixes Pista poliesportiva
C/Pau Casals
Cistelles minibàsquet Pavelló Ctra.
Miracle
Cistella Pavelló Ctra. Miracle
1 Joc cistelles bàsquet via pública
Ajuntament de
1 Joc cistelles bàsquet via pública
Castellar del Vallès
Porteries futbol sala Pavelló Joaquim
Blume
Cistelles de bàsquet a espai públic
Ajuntament de
Taula de ping-pong a espai públic
Castellbell i el Vilar
Porteries de futbol a espai públic
Cistelles penjades Pavelló poliesportiu
Ajuntament de
CEIP Montserrat
Castellbisbal
Porteries handbol Pavelló poliesportiu
CEIP Montserrat
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IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI

8.900,00 €

5.836,05 €

3.400,00 €

5.747,66 €

1.384,00 €

3.293,00 €

6.565,10 €

5.257,08 €

5.500,00 €

4.500,00 €

2.752,00 €
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CODI XBMQ

NIF

10/X/68735

P5805501C

10/X/68736

P0805600D

NOM DE L'ENS
LOCAL

NOM DE L'ACTUACIÓ

Patronat Municipal
d'Esports de
Castelldefels
Ajuntament de Castell
de l'Areny
Ajuntament de
Castellfollit del Boix
Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós

10/X/68737

P0805800J

10/X/68738

P0805900H

10/X/68739

P0806100D

Ajuntament de
Castellnou de Bages

10/X/68740

P0806300J

Ajuntament de
Castellterçol

10/X/68741

P0806400H

Ajuntament de
Castellví de la Marca

10/X/68742

P0806500E

10/X/68743

P0806600C

10/X/68744

P0826800E

10/X/68745

P0826600I

10/X/68746

P0806800I

10/X/68747

P0807200A

10/X/68748

P0802500I

10/X/68749

P0813300A

10/X/68750

P0811700D

Ajuntament de
Castellví de Rosanes
Ajuntament de
Centelles
Ajuntament de Cercs

IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI

Porteries futbol-7 Camp d'Esports de
Can Vinader
1 Joc porteries futbol-7 Camp d'Esports
de Can Vinader
1 Joc porteries handbol-futbol sala
Camp d'Esports de Can Vinader

4.600,00 €

Cistelles bàsquet Zona Esportiva mpal.

850,00 €

Proteccions cistelles bàsquet
Proteccions cistelles bàsquet Maians

780,00 €

Pals i xarxa voleibol Zona Esportiva

525,69 €

Porteries futbol-7 La Figuerola
Porteries futbol sala La Figuerola
Cistelles bàsquet nucli antic
Porteries futbol Camp Municipal
d'Esports Cebrià Calvet
Porteries futbol sala Pavelló Municipal
Cistelles bàsquet Bosc de Can Sedó
Porteries futbol-7 Camp futbol
Cistelles minibàsquet fixes i protectors
rígids Pista poliesportiva
Cistelles minibàsquet fixes i protectors
rígids Pista Poliesportiva
Matalassos Casal Gent Gran
Porteries futbol sala Pavelló d'Esports

Porteries futbol-7 Camp de Futbol
Porteries handbol Pista poliesportiva 1
Ajuntament de
de Can Xarau
Cerdanyola del Vallès
Cistella bàsquet Pista poliesportiva 2
de Can Xarau
Cistelles bàsquet Les Illes
Ajuntament de Collbató
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
Porteries futbol sala Espai Esportiu
Plaça Europa
Taula ping-pong Espai Esportiu
Almeda La Vella
Taula ping-pong Pavelló Sant Ildefons
Taula ping-pong Pavelló Sant Ildefons
Taula ping-pong Pavelló Sant Ildefons
Ajuntament de Cornellà
Cistelles bàsquet-minibàsquet Pavelló
de Llobregat
Riera
Taula ping-pong Estadi Municipal
Cornellà
Taula ping-pong Estadi Municipal
Cornellà
Taula ping-pong Espai Esportiu El
Padró
1 Joc miniporteries futbol sala Zona
Esportiva El Timbaler
Ajuntament del Bruc
1 Joc miniporteries futbol sala Zona
Esportiva El Timbaler
1 Joc porteries futbol-sala Camp futbol
mpal.
Ajuntament de Figaró1 Joc porteries futbol-sala Camp futbol
Montmany
mpal.
Cistelles minibàsquet CEIP Montmany
Ajuntament del
Cistelles minibàsquet Escola Lluís
Masnou
Millet
Porteries futbol platja Ocata
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5.500,00 €

2.795,00 €

5.179,22 €

560,00 €
1.300,00 €
2.100,00 €
3.180,89 €
3.200,00 €

8.537,49 €

1.012,40 €

4.020,00 €

10.746,65 €
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CODI XBMQ

NIF

NOM DE L'ENS
LOCAL

NOM DE L'ACTUACIÓ

10/X/68751

P0807900F

Ajuntament de Fígols

10/X/68752

P0808200J

Ajuntament de
Folgueroles

10/X/68753

P0808400F

Ajuntament de FontRubí

10/X/68754

P0808600A

Ajuntament de Gallifa

10/X/68755

P5808803J

Patronat Municipal
d'Esports de Gavà

10/X/68756

P5809002H

Patronat Municipal
d'Esports de Gelida

10/X/68757

P0810100H

Ajuntament d'Igualada

10/X/68758

P0808700I

Ajuntament de la
Garriga

10/X/68759

P0809300G

Ajuntament de la
Granada

10/X/68760

P0810400B

10/X/68761

P0814100D

10/X/68762

P5831301F

10/X/68763

P0816500C

10/X/68764

P0818000B

Ajuntament de la
Llagosta
Ajuntament de la Nou
de Berguedà

Porteries futbol-7 Camp futbol Ocata
Pals volei platja Ocata
Proteccions cistelles Escola Lluís Millet
Porteries futbol-7 Camp futbol d'El
Masnou
Taulers, cèrcols i xarxa exterior Escola
Ferrer i Guàrdia
Cistelles bàsquet Zona Esportiva mpal.
Porteries handbol-futbol sala
Instal·lacions Esportives mpals. del
CEIP Mossèn Cinto
Cistelles bàsquet Instal·lacions
Esportives mpals. del CEIP Mossèn
Cinto
2 Cistelles minibàsquet Pista
poliesportiva
2 Cistelles minibàsquet Pista
poliesportiva
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
Transport i muntatge material esportiu
Porteries futbol Camp futbol
Tanques atletisme Estadi Municipal La
Bòbila
Funda i sobre màrfega salt perxa
Estadi Municipal La Bòbila
Cistelles bàsquet Pistes Ernest
Barrufet
Cistelles bàsquet Pistes Ernest
Barrufet
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
de la piscina mpal.
Porteries futbol sala Pavelló mpal.
Cistelles bàsquet mòbils Pista
poliesportiva de la piscina mpal.
Cistelles bàsquet Pista García Fossas
Porteries futbol Plaça Barri Montserrat
Cistelles minibàsquet Poliesportiu
Carrer Violí
Cistelles minibàsquet Pista
poliesportiva
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Cistelles bàsquet CEM Turó
Circuit bio salut Parc Popular
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva

Ajuntament de la
Palma de Cervelló

Ajuntament de la Pobla
de Lillet
Ajuntament de la Roca
del Vallès

Proteccions porteries i cistelles Pista
poliesportiva
Protectors columnes Gimnàs mpal.
Bancs suecs Gimnàs mpal.
Taulell bàsquet Pavelló mpal.
Porteries futbol sala Pavelló mpal.
Màrfegues Gimnàs mpal.
Cèrcols cistelles bàsquet Escola mpal.
Paviment rocòdrom (boulder)
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
1 Joc cistelles minibàsquet Gimnàs de
l'Escola Mogent
1 Joc cistelles minibàsquet Gimnàs de
l'Escola Mogent
1 Joc cistelles minibàsquet Pavelló
poliesportiu carrer Església
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IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI

850,00 €

3.400,00 €

6.357,60 €

2.000,00 €

5.580,00 €

4.700,00 €

3.400,00 €
1.835,00 €
4.084,13 €
4.200,00 €
2.100,00 €

4.650,00 €

3.400,00 €
15.732,00 €
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CODI XBMQ

NIF

NOM DE L'ENS
LOCAL

NOM DE L'ACTUACIÓ

10/X/68765

P0808500C

Ajuntament de les
Franqueses del Vallès

10/X/68766

P0810000J

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

10/X/68767

P0810600G

Ajuntament de Lliçà
d'Amunt

10/X/68768

P0810700E

Ajuntament de Lliçà de
Vall

10/X/68769

P0810800C

10/X/68770

P0810900A

10/X/68771

P0811200E

Ajuntament de
Manresa

10/X/68772

P0811400A

Ajuntament de
Martorelles

10/X/68773

P0811800B

Ajuntament de
Masquefa

10/X/68774

P0811900J

Ajuntament de
Matadepera

10/X/68775

Q0801628I

Institut d'Esports de
Mataró

10/X/68776

P0812100F

Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malgrat
de Mar

Ajuntament de
Mediona

1 Joc cistelles minibàsquet Pavelló
poliesportiu carrer Església
Porteries minihandbol Gimnàs de
l'Escola Mogent
1 Joc porteries futbol-7 Camps de
futbol
1 Joc porteries futbol-7 Camps de
futbol
1 Joc porteries futbol-7 Camps de
futbol
1 Joc porteries futbol-7 Camps de
futbol
Dispositiu anticaigudes cistelles
penjades Zona Esportiva Corró d'Avall
Porteries handbol-futbol sala Camp
futbol Corró d'Avall
Porteries handbol-futbol sala Camp
futbol-7 Bellavista
Xarxes protecció Camp futbol Corró
d'Avall
Porteria futbol-11 Estadi futbol
Cistelles bàsquet al carrer (Pg
Bellvitge, nº 88)
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
exterior Parc esportiu del Tenes
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
exterior Parc esportiu del Tenes
Cistelles bàsquet mòbils Pista
poliesportiva
Adaptador cistelles per a minibàsquet
Pista poliesportiva
Porteries handbol-futbol sala Pista
poliesportiva
Xarxa porteries handbol-futbol sala
Pista poliesportiva
Cistelles bàsquet Zona Esportiva
Reparació d'un saltòmetre per a salt de
perxa Pistes d'atletisme
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
La Balconada
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Cal Gravat
1 Joc porteries futbol-7 plegables
Camp mpal. de futbol
1 Joc porteries futbol-7 plegables
Camp mpal. de futbol
Monitorització cistelles bàsquet Pavelló
mpal. d'Esports
Porteries handbol-futbol sala Pista
exterior poliesportiu
Porteries handbol-futbol sala Pista
poliesportiva Complex piscines
municipals
Cistelles minibàsquet Pista
poliesportiva Pavelló mpal.
Cistelles bàsquet Poliesportiu mpal.
Eusebi Millàn
Porteries handbol Poliesportiu mpal.
Teresa Maria Roca
Cistelles penjades Pista poliesportiva
Cistella minibàsquet abatible Pista
poliesportiva
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IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI

6.099,80 €

2.006,45 €

3.151,54 €

3.717,19 €

2.100,00 €
509,29 €
3.400,00 €

5.000,00 €

1.300,00 €

1.500,00 €

3.400,00 €
10.853,70 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CODI XBMQ

NIF

NOM DE L'ENS
LOCAL

NOM DE L'ACTUACIÓ
Cistella penjada amb sistema elèctric
Pista poliesportiva
Porteries handbol-futbol sala Pista
poliesportiva
Adaptadors de bàsquet a minibàsquet
Pista poliesportiva
Sistema anticaiguda cistelles penjades
Pista poliesportiva
Fixació cistelles penjades Pista
poliesportiva
Cortina divisòria amb plegat elèctric
Pista poliesportiva
Porteries handbol-futbol sala Parc de la
Sèquia del Molí
Porteries handbol-futbol sala Pista
poliesportiva Escola Alfons XIII
Porteries handbol-futbola sala Pista
poliesportiva Escola Ferran Agulló
Fixacions porteries futbol-7 Camp
futbol Germans Gonzalvo
Cistelles Pavelló Plana Lledó

10/X/68777

P0812200D

Ajuntament de Molins
de Rei

10/X/68778

P0812300B

Ajuntament de Mollet
del Vallès

10/X/68779

P0813000G

10/X/68780

P0812500G

10/X/68781

P0813400I

10/X/68782

P0813800J

10/X/68783

P813900H

Ajuntament de
Navarcles

10/X/68785

P0814000F

Ajuntament de Navàs

10/X/68786

P0814400H

Ajuntament d'Olèrdola

10/X/68787

P0814500E

Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls

10/X/68788

P0814600C

Ajuntament d'Olesa de
Montserrat

10/X/68789

P0814700A

Ajuntament d'Olivella

Ajuntament de
Montesquiu
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de
Montmeló
Ajuntament de Mura

Porteries handbol Pista poliesportiva
Porteries handbol Poliespostiu annex
Cistelles bàsquet Escola Pau Casals
Porteries handbol Escola Pau Casals
Porteries futbol sala Camp Futbol
2 Cistelles bàsquet i minibàsquet
Pavelló d'esports
2 Cistelles bàsquet i minibàsquet
Pavelló d'esports
Adaptació cistella actual Pavelló
d'esports
2 Cèrcols bàsquet ACB complets
Pavelló poliesportiu i Pista Sant Jordi
2 Cèrcols bàsquet ACB complets
Pavelló poliesportiu i Pista Sant Jordi
2 Porteries futbol sala Pavelló
poliesportiu i Pista Sant Jordi
2 Porteries futbol sala Pavelló
poliesportiu i Pista Sant Jordi
Material divers per a circuit de salut La
Muntanyeta (banc d'abdominals, barres
d'escalada, espatlleres...)
Porteries handbol-futbol sala Pista
poliesportiva
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
Barri Sant Bernat
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
Barri Les Planes
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Barri Les Planes
Cistelles bàsquet Escola Povill
Cistelles bàsquet Escola Josep Ferrà i
Esteva
Cistelles bàsquet Escola Nostra
Senyora de Montserrat
Porteries futbol-5 Escola Nostra
Senyora de Montserrat
Protectors bàculs enllumenat Pista
poliesportiva Escola El Morsell
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IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI

3.900,00 €

2.600,00 €
954,89 €
1.166,02 €
3.400,00 €
1.300,00 €

6.100,20 €

4.290,34 €

2.100,00 €
2.445,18 €

12.800,00 €

1.778,11 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CODI XBMQ

NIF

10/X/68790

P0814800I

10/X/68791

P0815000E

10/X/68792

P0815400G

10/X/68793

P0815500D

10/X/68794

P0815600B

10/X/68795

P0815900F

10/X/68796

P0816000D

10/X/68797

P0817000C

10/X/68798

P0817100A

10/X/68799

P0817400E

10/X/68800

P0818200H

10/X/68801

P0818300F

10/X/68802

P0818500A

10/X/68803

P0818600I

NOM DE L'ENS
LOCAL

NOM DE L'ACTUACIÓ

Pals i xarxa voleibol POL Escola El
Morsell
Cistelles minibàsquet Pista
poliesportiva Zona esportiva
Ajuntament d'Olost
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
Zona esportiva
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
Ajuntament d'Oristà
La Torre d'Oristà
Xarxa protecció POL La Figuerassa
Xarxa protecció graderies El Palauet
4 Tacos de sortida pista atletisme La
Figuerassa
8 Tanques entrenament (salt de
Ajuntament de
tanques) La Figuerassa
Palafolls
1 Joc cistelles minibàsquet La
Figuerassa
1 Joc cistelles minibàsquet La
Figuerassa
2 Jocs contrapesos cistelles La
Figuerassa
Porteries futbol-7 Camp mpal. Futbol
Ajuntament de PalauCistelles bàsquet Pavelló Maria Víctor
Solità i Plegamans
Porteries futbol-5 Camp mpal. Futbol
Porteries futbol sala-handbol Pavelló
mpal.
Ajuntament de Pallejà
Cistelles minibàsquet CEIP La Garalda
Cistelles minibàsquet Pavelló mpal.
d'Esports
Ajuntament de Perafita Cistelles bàsquet Pavelló Municipal
Cistelles antivandàliques Pista Avda.
Barcelona
Porteries futbol Pista Barri Bosc de
Ajuntament de Piera
l'Àliga
Porteries futbol platja Pista
poliesportiva Can Mas
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Ajuntament de Prats de mpal.
Lluçanès
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
mpal.
Cistelles bàsquet Pavelló d'Esports
Ajuntament de Premià Pal i xarxa volei Pavelló Voramar
de Mar
Banc jugadors equips Pavelló Voramar
Porteries futbol sala Pavelló Voramar
Ajuntament de PuigCistelles bàsquet Cal Pons
Reig
3 Cèrcols bàsquet competició Pavelló
mpal.
Ajuntament de Roda
Cistella bàsquet fixa Plaça Sant
de Ter
Sebastià
Taula ping-pong Pavelló mpal.
Porteries futbol sala Zona Esportiva
Can Mir
Ajuntament de Rubí
Cistelles CEIP Mossèn Cinto
Verdaguer
Ajuntament de Rupit i
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
Pruït
Ajuntament de
Cistelles bàsquet penjades Pavelló del
Sabadell
Nord
Cistelles bàsquet penjades Pavelló del
Nord
Cistelles bàsquet penjades Pavelló del
Nord
Porteries futbet Pavelló del Nord
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IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI

3.400,00 €
1.300,00 €

4.906,38 €

5.537,48 €

3.300,00 €

2.100,00 €

4.608,89 €

3.400,00 €

4.670,45 €

2.070,60 €

2.410,00 €

3.400,00 €
970,00 €
12.000,00 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CODI XBMQ

NIF

NOM DE L'ENS
LOCAL

NOM DE L'ACTUACIÓ

10/X/68804

P0818900C

10/X/68805

P0819300E

10/X/68806

P5819501G

Patronat Municipal
d'Esports de Sant
Andreu de la Barca

10/X/68807

P0819600H

Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres

10/X/68808

P0819700F

Ajuntament de Sant
Antoni de Vilamajor

10/X/68809

P0819900B

Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat

10/X/68810

P0820000H

Ajuntament de Sant
Boi de Lluçanès

Màquines fitness Gimnàs Escoles

2.100,00 €

Ajuntament de Sant
Cebrià de Vallalta

Porteries futbol Camp futbol mpal.
2 Porteries futbol i xarxes Camp futbol
mpal.
2 Porteries futbol i xarxes Camp futbol
mpal.
Motors nous cistelles Pavelló mpal.
d'Esports
Porteries futbol sala Pista Can Palau
Cistelles bàsquet CEIP Pi Gros

6.828,00 €

10/X/68811

P0820200D

Ajuntament de Saldes
Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs

Porteries futbet Pavelló del Nord
Porteries futbet Pavelló del Nord
Joc volei Pavelló del Nord
Espatllera 2 places Pavelló del Nord
Espatllera 2 places Pavelló del Nord
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Porteries handbol Zona Esportiva Mina
Porteries futbol-7 Zona Esportiva Mina
Cistelles penjades Pista poliesportiva
coberta Bonaventura Pedemonte
Cistelles Mòbils amb adaptador
minibàsquet Pista poliesportiva
descoberta Bonaventura Pedemonte
Cistelles Mòbils amb adaptador
minibàsquet Pista poliesportiva
descoberta Bonaventura Pedemonte
Porteries handbol Pista poliesportiva
coberta Bonaventura Pedemonte
Porteries handbol, xarxa i ancoratges
Pista poliesportiva descoberta
Bonaventura pedemonte
Xarxes protecció fons pista Pista
poliesportiva coberta Bonaventura
Pedemonte
Porteries handbol-futbol sala Pavelló
d'Esports
Taula ping-pong parc públic mpal.
6 Cèrcols cistelles bàsquet Pavelló
d'Esports
Xarxes per als cèrcols de cistelles
bàsquet Pavelló d'Esports
Porteries i travessers handbol Pavelló
poliesportiu
Material divers Pavelló poliesportiu.
(cortina separadora, taules ping-pong,
màquines musculació)
1 Joc cistelles bàsquet espais urbans
de nova creació
1 Joc cistelles bàsquet espais urbans
de nova creació
1 Joc porteries handbol espais urbans
de nova creació
1 Joc porteries handbol espais urbans
de nova creació
1 Joc porteries futbol sala espais
urbans de nova creació
1 Joc porteries futbol sala espais
urbans de nova creació
1 Joc cistelles minibàsquet espais
urbans de nova creació
1 Joc cistelles minibàsquet espais
urbans de nova creació

IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI
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2.100,00 €
3.400,00 €

11.000,00 €

2.431,60 €

2.000,00 €

5.600,00 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CODI XBMQ

NIF

NOM DE L'ENS
LOCAL

NOM DE L'ACTUACIÓ
Porteries futbol-7 Camp futbol Can
Sans
Porteries futbol-7 Camp futbol Can
Sans
Porteries-cistelles Pista poliesportiva
Baix Montseny
Porteries futbol-11 Camp mpal.
d'esports
Cistelles Pista llarga CEIP Catalunya
Cistelles Pista transversal CEIP
Catalunya
Cistelles Pista transversal 2 CEIP
Catalunya
Cistelles Pista llarga CEIP La Floresta
Cistelles Pista transversal 1 CEIP La
Floresta
Cistelles Pista transversal 2 CEIP La
Floresta
Porteries futbol sala Zona esportiva
mpal. Solanes
Xarxes porteries futbol sala Zona
esportiva mpal. Solanes
Cistelles bàsquet Zona esportiva mpal.
Solanes
Cistelles bàsquet Zona esportiva mpal.
Solanes
Taules ping-pong Local social
Pals i xarxa voleibol Zona Esportiva
Cistelles bàsquet Pavelló municipal 2
Cistelles bàsquet Pavelló municipal 1
Ancoratges porteries futbol sala
pavellons municipals 1 i 2
Porteries handbol pavelló municipal 1
Porteries handbol pavelló municipal 2
Proteccions parets laterals Pavelló
municipal 1
2 Xarxes porteries futbol sala Pavelló
d'Esports
Taulell minibàsquet Pavelló d'Esports
Pals volei Pista coberta Monsenyor
Gibert
Xarxa volei Pista coberta Monsenyor
Gibert
Xarxes porteries futbol 7 Camp mpal.
Futbol
Xarxes protecció darrere porteries
Camp mpal. Futbol
2 Cistelles bàsquet abatibles Pavelló
d'Esports
2 Cistelles bàsquet abatibles Pavelló
d'Esports
Mecanisme cistelles bàsquetminibàsquet Pavelló d’Esports

IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI

10/X/68812

P0820100F

Ajuntament de Sant
Celoni

10/X/68813

P0820400J

Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès

10/X/68814

P0820900I

Ajuntament de Sant
Feliu de Codines

10/X/68815

P0821100E

Ajuntament de Sant
Feliu Sasserra

10/X/68816

P0820800A

Ajuntament de Sant
Fost de Campsentelles

10/X/68817

P0821200C

Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages

10/X/68818

P0821400I

Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà

Cistelles bàsquet

2.100,00 €

10/X/68819

P0822500E

Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada

Taula ping-pong Zona Esportiva
Cistelles bàsquet Zona Esportiva
Porteries hoquei Zona Esportiva

5.361,00 €

10/X/68820

P0831100C

Mòdul skate park

2.100,00 €

10/X/68821

P0821800J

Cistelles Pista poliesportiva exterior

2.100,00 €

Ajuntament de Sant
Julià de Cerdanyola
Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta
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7.145,52 €

12.600,00 €

5.200,00 €

2.600,00 €

9.340,00 €

3.898,76 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NOM DE L'ENS
LOCAL

CODI XBMQ

NIF

10/X/68822

P0821900H

10/X/68823

P0822300J

10/X/68824

P0822900G

10/X/68825

P0823100C

Ajuntament de Sant
Pere de Ribes

10/X/68826

P0823500D

Ajuntament de Sant
Pol de Mar

10/X/68827

P0823600B

Ajuntament de Sant
Quintí de Mediona

10/X/68828

P0823800H

Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès

10/X/68829

P0823900F

Ajuntament de Sant
Quirze Safaja

10/X/68830

P0824000D

Ajuntament de Sant
Sadurní d'Anoia

10/X/68831

PO826300F

Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts

10/X/68832

P0826400D

Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt

10/X/68833

P0824400F

Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló

10/X/68834

P5824502H

Institut Municipal
d'Esports de Santa
Coloma de Gramenet

10/X/68835

P0824600A

10/X/68836

P0824800G

10/X/68837

P0825000C

Ajuntament de Sant
Just Desvern
Ajuntament de Sant
Martí d'Albars
Ajuntament de Sant
Mateu de Bages

Ajuntament de Santa
Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui

NOM DE L'ACTUACIÓ

IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI

Porteries futbol sala Complex Esportiu
mpal. La Bonaigua
Porteries futbol sala CEIP E. Montseny

2.600,00 €

Màquines fitness Local social

2.100,00 €

Porteries futbol sala carrer Església
Cistelles bàsquet Plaça Església
Cistelles bàsquet Pavelló de Ribes
Cistelles bàsquet Pista annexa al
Pavelló Roquetes
Porteries handbol Escola Els Costerets
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
Parc del Litoral
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Parc del Litoral
Xarxes protecció Zona poliesportiva
Parc del Litoral
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
La Punta
Cistelles Pavelló mpal.
Porteries futbol sala Poliesportiu mpal.
Postes multiesports Poliesportiu mpal.
Cistelles paret Gimnàs mpal.
Porteries exterior Pista poliesportiva
Les Fonts
Banquetes antivandàliques exterior
Pista poliesportiva Les Fonts
Travessers minihandbol Pavelló mpal.
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Porteries futbol sala Camp Futbol Les
Clotes
Protector tanca perimetral pista Pavelló
municipal
Adaptació cistelles per a minibàsquet
Pavelló mpal.
Protectors taulers cistelles bàsquet
Pavelló mpal.
Motorització cistelles bàsquet Pavelló
Poliesportiu Municipal Sant Josep
1 Joc porteries handbol-futbol sala
Pavelló Poliesportiu Municipal Sant
Josep
1 Joc porteries handbol-futbol sala
Pavelló Poliesportiu Municipal Sant
Josep
Porteries multijoc antivandàliques Pista
del Barri Sant Josep
Cistelles bàsquet
Porteries futbol sala Zona Esportiva
Matalassos gimnàstica Pavelló
poliesportiu Toni Sors
Porteries handbol-futbol sala Pavelló
poliesportiu mpal.
Cistelles bàsquet-minibàsquet Pavelló
Can Sisteré
Cistelles bàsquet IES La Bastida
Reparació cistelles Pavelló Nou
Cistelles bàsquet Pista exterior Pavelló
poliesportiu
Porteries handbol-futbol sala Pavelló
poliesportiu
Porteries handbol-futbol sala Pista
annexa al Poliesportiu Mont-Aqua
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3.400,00 €
5.500,00 €

6.691,75 €

2.309,60 €

6.660,30 €

3.400,00 €

4.473,20 €

6.365,96 €

4.800,00 €

1.300,00 €
6.300,00 €

2.100,00 €
800,00 €
2.435,30 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CODI XBMQ

NIF

10/X/68838

P0825100A

10/X/68839

P0825300G

10/X/68840

P0825400E

10/X/68841

P0825600J

10/X/68842

P0825500B

NOM DE L'ENS
LOCAL

NOM DE L'ACTUACIÓ

Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos

Ajuntament de Santa
Maria de Besora
Ajuntament de Santa
Maria de Corcó
Ajuntament de Santa
Maria de Martorelles
Ajuntament de Santa
Maria de Merlès

10/X/68843

P825900D

Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera

10/X/68844

P0825800F

Ajuntament de Santa
Maria d'Oló

10/X/68845

P0826000B

Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda

10/X/68846

P0826100J

10/X/68847

P0819100I

10/X/68848

P0826700G

Ajuntament de
Sentmenat

10/X/68849

P0826900C

Ajuntament de Seva

10/X/68850

P0827100I

10/X/68851

P0827700F

10/X/68852

P0827500J

10/X/68853
10/X/68854

P0828000J
P0828100H

10/X/68855

P0827900B

Ajuntament de Santa
Susanna
Ajuntament de
Santpedor

Ajuntament de
Sobremunt
Ajuntament de
Talamanca
Ajuntament de
Tavèrnoles
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de Teià
Ajuntament de
Terrassa

IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI

Cistelles bàsquet-minibàsquet Escola
García Lorca
4 Adaptadors de cistelles per a
minibàsquet Pavelló Municipal
d'Esports
Porteries futbol sala Pavelló Municipal
d'Esports
2 Taulells i cistelles bàsquet Pista
Costa Dorada
Cistelles Pavelló mpal.
Porteries futbol sala Pavelló mpal.

3.783,81 €

Cistelles bàsquet Pista poliesportiva

2.100,00 €

Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva

4.200,00 €

Màquines fitness Local social

2.100,00 €

Taula ping-pong
Taula ping-pong
Taula ping-pong
Taula d'escacs
Taula d'escacs
Taula d'escacs
Porteries futbol sala Pavelló municipal
Material Llar d'infants (colxonetes,
coixins)
Cistelles bàsquet Pista 1 Instal·lacions
Centrals
Porteries futbol sala Pista 1
Instal·lacions Centrals
Cistelles bàsquet Pista exterior
Cistelles iniciació i carro portaporteries
Pavelló mpal.
Porteries hoquei patins Pista
poliesportiva
Porteries hoquei patins Pavelló 1er de
Maig
Porteries futbol sala Pavelló 1er de
Maig
Porteries futbol-7 Camp futbol Sector
Antic
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Sector Sant Miquel
Taula ping-pong
Taula ping-pong
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Porteries futbol sala Zona Esportiva
Camp de Futbol
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
Porteries Poliesportiu El Cim
1 Joc porteries Poliesportiu Municipal
Les Arenes
1 Joc porteries Poliesportiu Municipal
Les Arenes
Joc porteries futbol-7 Estadi Olímpic
Municipal
Joc porteries futbol-7 Estadi Olímpic
Municipal
Joc porteries futbol-7 Estadi Olímpic
Municipal
1 Joc cistelles bàsquet Poliesportiu
Municipal Les Arenes
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3.096,40 €

2.100,00 €

1.800,00 €

5.500,00 €

950,00 €
1.700,00 €
2.300,00 €

3.400,00 €
2.100,00 €
2.100,00 €
1.300,00 €
970,00 €
1.300,00 €
13.100,00 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CODI XBMQ

NIF

NOM DE L'ENS
LOCAL

NOM DE L'ACTUACIÓ

10/X/68856

P0828700E

Ajuntament de
Torrelavit

10/X/68857

P0829000I

Ajuntament d'Ullastrell

10/X/68858

P0829100G

Ajuntament de
Vacarisses

10/X/68859

P0829200E

Ajuntament de
Vallbona d'Anoia

10/X/68860

P0829300C

10/X/68861

P0829500H

10/X/68862

P0829600F

Ajuntament de
Vallirana

10/X/68863

P5829903C

Institut Municipal
d'esports de Vic

10/X/68864

P0830200B

Ajuntament de
Viladecans

10/X/68865

P0830100D

Ajuntament de
Viladecavalls

10/X/68866

P5830602H

Patronat Municipal
d'esports de Vilafranca
del Penedès

10/X/68867

P0830300J

Ajuntament de
Vilanova del Camí

10/X/68868

P0831000E

Ajuntament de
Vilanova del Vallès

Ajuntament de
Vallcebre
Ajuntament de
Vallgorguina

1 Joc cistelles bàsquet Poliesportiu
Municipal Les Arenes
Cistella amb porteria modular Pista
poliesportiva Can Rossell
Porteries futbol-7 Zona Esportiva
Cistelles minibàsquet Zona Esportiva
Porteries handbol-futbol sala Zona
Esportiva
Xarxes futbol-7 Zona Esportiva
Xarxes handbol-futbol sala Zona
Esportiva
Xarxa bàsquet antivandàlica Zona
Esportiva
1 Joc porteries futbol sala Pista
Poliesportiva Municipal Can Serra
1 Joc porteries futbol sala Pista
Poliesportiva Municipal Can Serra
Cistelles minibàsquet Pista esportiva
CEIP Pau Casals
Cistelles minibàsquet Pista esportiva
CEIP Font de l'Orpina
Porteries handbol Pavelló poliesportiu
Material Gimnàs mpal. (8 bicicletes
spinning, cinta caminadora, bancs
abdominals, espatlleres...)
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
CEIP
Taula ping-pong Pça. Sant Andreu
Taula ping-pong Pça. Sant Andreu
Cistelles bàsquet Poliesportiu mpal.
Porteries handbol-futbol sala
Poliesportiu mpal.
Porteries futbol sala pavelló Castell
d'en Planes (implementació)
Porteries futbol sala pavelló Castell
d'en Planes (substitució)
Porteries handbol CEIP Dr. Ferro
Porteries handbol CEIP Pau Casals
Cistelles minibàsquet CEIP Pau Casals
1 Joc porteries handbol CEIP Germans
Amat
1 Joc porteries handbol CEIP Germans
Amat
Porteries handbol CEIP Dr. Trueta
Cistelles bàsquet Zona esportiva
Municipal Can Trias
Cistelles minibàsquet Zona esportiva
Municipal Can Trias
Porteries handbol-futbol sala Zona
esportiva Municipal Can Trias
Cistelles i taulers Gimnàs C/M.
Recassens
1 Joc porteries futbol sala Pavelló firal
1 Joc porteries futbol sala Pavelló firal
Porteries futbol-7 batents Camp futbol
nº1
Porteries handbol-futbol sala Pistes
Can Titó
Porteries futbol Zona Esportiva Can
Titó
Cistelles bàsquet Pistes Can Titó
Xarxes perimetrals camp futbol Plaça
Nova
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IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI

2.100,00 €

4.713,48 €

4.403,36 €

3.400,00 €
2.100,00 €
1.300,00 €
2.400,00 €

2.310,00 €

8.600,00 €

5.500,00 €

6.589,70 €

5.500,00 €

5.850,00 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CODI XBMQ

NIF

NOM DE L'ENS
LOCAL

NOM DE L'ACTUACIÓ

10/X/68869

P0830400H

Ajuntament de
Vilanova de Sau

10/X/68870

P0830800I

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

10/X/68871

P0821300A

Ajuntament de Vilassar
de Dalt

10/X/68872

P0830500E

Ajuntament de Vilobí
del Penedès

Taulers cistelles bàsquet Pavelló
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
coberta nova
Plataformes vibratòries Sala cardio
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Porteries futbol sala Pista poliesportiva
Cistelles bàsquet exterior CEIP
Pompeu Fabra
Porteries handbol-futbol sala Parc
Eixample de Mar
Porteries futbol-7 Complex mpal.
Futbol
Porteries futbol-7 Complex mpal.
Futbol
Porteries futbol-7 Complex mpal.
Futbol
Porteries futbol sala Pistes
poliesportives exteriors de Can Banús
Cistella bàsquet Parc Barri del Pi
Tanques metàl·liques perímetre Pista
poliesportiva mpal.
Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
mpal.
Cistelles minibàsquet Pista
poliesportiva mpal.
Xarxa protecció darrera porteria Pista
poliesportiva mpal.
TOTALS:
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IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI

3.400,00 €

7.128,52 €

1.469,72 €

8.400,00 €

648.945,20 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Segon- DESESTIMAR per les causes que s’indiquen en cada cas, les sol·licituds
següents:
NIF
P0800600I

P0802300D

P0802800C

NOM DE L'ENS
LOCAL
Ajuntament
d'Arenys de Mar

Ajuntament de
Bigues i Riells

Ajuntament de
Cabrera d'Anoia

P0803100G

Ajuntament de
Calaf

P0803700D

Ajuntament de
Callús

P0804200D

P0804300B

Ajuntament de
Canyelles
Ajuntament de
Capellades

NOM DE L'ACTUACIÓ
Mobiliari vestidors Pavelló Municipal
(banquetes, penjadors, guixetes...)

IMPORT
SOL·LICITAT
14.845,40 €

Porteries futbol sala Zona Esportiva Can
Regasol

1.197,25 €

Porteries futbol sala Zona Esportiva Font
del Bou

1.197,25 €

Cistelles bàsquetZona Esportiva Font del
Bou

2.070,60 €

20 pilotes futbol

400,00 €

20 pilotes futbol sala

600,00 €

20 pilotes minibàsquet

500,00 €

20 pilotes handbol

300,00 €

20 pilotes voleibol

400,00 €

Porteries futbol sala Poliesportiu

1.800,00 €

Pal i banderí córner Camp futbol

148,00 €

Carro marcatge Camp futbol

466,38 €

2 Màquines fitness i 2 cintes de córrer
Gimnàs mpal.

2.100,00 €

Taula ping-pong Pati de la Lliga

1.050,00 €

Taula ping-pong Pati de la Lliga

1.050,00 €

Pals i xarxa voleibol Pavelló mpal.

1.261,18 €

7 Equips immersió Local social

3.000,00 €

P0804900I

Ajuntament de
Castellar del Riu

P0805200C

Pilotes futbol sala, bàsquet, handbol,
voleibol, rugby, raquetes i plomes
bàdminton, barres i xarxa voleibol,
Ajuntament de
raquetes i pilotes tennis, stiks i pastilles
Castellbell i el Vilar
hoquey, taules, raquetes i pilotes pingpong, cronòmetre, cèrcols, cons, carro i
compressor Poliesportiu municipal

P0807200A

Ajuntament de
Cornellà de
Llobregat

Taula ping-pong Espai esportiu El Padró
Porteries futbol sala Espai Esportiu
Almeda la Vella
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3.500,00 €

917,50 €
2.220,00 €

MOTIVACIÓ
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Manca de
disponibilitat
econòmica
Manca de
disponibilitat
econòmica
Manca de
disponibilitat
econòmica
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Sol·licitud lliurada
fora de termini
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Manca de
disponibilitat
econòmica
Manca de
disponibilitat
econòmica

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NIF

P0807300I

P0807400G

NOM DE L'ENS
LOCAL

Ajuntament de
Cubelles

Ajuntament de
Dosrius

NOM DE L'ACTUACIÓ
Porteries handbol-futbol sala Pista
exterior Poliesportiu
Cistelles bàsquet mòbils Pista exterior
Poliesportiu
Porteries hoquei patins Pista exterior
Poliesportiu
Protectors cistelles bàsquet Pista
exterior Poliesportiu
Rodes per al trasllat de porteries Pista
exterior Poliesportiu
Porteries handbol-futbol sala Pista
poliesportiva exterior Zona Esportiva
Canyamars
Porteries handbol-futbol sala Pista
poliesportiva exterior Zona Esportiva
Can Massuet del Far
Cistelles Pista poliesportiva exterior
Zona Esportiva Canyamars
Cistelles Pista poliesportiva exterior
Zona Verda de Can Torres
Porteries handbol-futbol sala Pista
poliesportiva exterior Zona Verda de Can
Torres

IMPORT
SOL·LICITAT
1.100,00 €
2.100,00 €
1.518,20 €
200,00 €
157,13 €

Sol·licitud lliurada
fora de termini

1.012,37 €

Sol·licitud lliurada
fora de termini

1.397,79 €
1.397,79 €
1.012,37 €

Ajuntament d'el
Bruc

Material per a psicomotricitat Escola
Pública El Bruc (pilotes i altres)

1.000,00 €

P0808400F

Ajuntament de
Font-Rubí

Marcador electrònic Pista poliesportiva

3.712,00 €

Banquetes Camp futbol

4.200,00 €

P0809800F

Ajuntament de
Guardiola de
Berguedà

Cistelles bàsquet Pista poliesportiva
Zona piscines

2.309,00 €

P0800500A

Ajuntament de
Cistelles minibàsquet Pavelló mpal.
l'Ametlla del Vallès

4.200,00 €

Material multiesport Pavelló mpal.
(pilotes, raquetes, stiks d'hoquei...)

1.200,00 €

P5831301F

P0818000B

P0828600G

P0811600F
P0807800H

Ajuntament de la
Palma de Cervelló

723,00 €

Taula jutges Pavelló mpal.

300,00 €

Gàbies pilotes Pavelló mpal.

150,00 €

1 Joc porteries futbol-7 Camps de futbol

1.508,00 €

1 Joc porteries futbol-7 Camps de futbol

1.508,00 €

Cistelles bàsquet Pavelló poliesportiu

2.100,00 €

Porteries futbol sala Pavelló poliesportiu

1.300,00 €

Cistelles bàsquet

2.100,00 €

Cistelles bàsquet Pista poliesportiva

2.100,00 €

Pals i xarxa voleibol/tennis Pista
poliesportiva

2.100,00 €

Ajuntament de la
Roca del Vallès

Ajuntament de la
Torre de
Claramunt
Ajuntament de les
Masies de
Voltregà
Ajuntament de
l''Estany
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Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini

1.012,37 €

P0802500I

Pals i xarxa voleibol Pista poliesportiva

MOTIVACIÓ

Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Manca de
disponibilitat
econòmica
Manca de
disponibilitat
econòmica
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NIF

P0810000J

P0810000J

P0810000J

NOM DE L'ENS
LOCAL

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

NOM DE L'ACTUACIÓ

IMPORT
SOL·LICITAT

Porteries futbol sala Pista poliesportiva

1.300,00 €

36 Salvacables a diferents instal·lacions

13.780,80 €

Joc porteries futbol sala Pavelló
Municipal Les Planes
Joc porteries futbol sala Pavelló
Municipal Les Planes
Joc porteries futbol sala Pavelló
Municipal Les Planes
Joc porteries futbol sala Pavelló
Municipal Les Planes
Pals voleibol Pavelló Municipal Les
Planes
12 Jocs protecció cistelles bàsquet
Pavelló Municipal Les Planes
Protecció porta Pavelló Municipal Les
Planes
4 Adaptadors cistelles minibàsquet
Pavelló Municipal Bellvitge Sergio
Manzano
3 Jocs taulers basquet Pavelló Municipal
Sergio Manzano
2 Cortines protecció Pavelló Municipal
Bellvitge Sergio Manzano
6 Sureres piscina Pavelló Municipal
Bellvitge Sergio Manzano
3 Pòdiums piscina Pavelló Municipal
Bellvitge Sergio Manzano
4 Espatlleres Pavelló Municipal Fum
d'Estampa
3 Taulells cistelles bàsquet Pavelló
Municipal Fum d'Estampa
3 Jocs taulells cistelles bàsquet Pavelló
Municipal Fum d'Estampa
6 Bancs per a Pista poliesportiva del
Pavelló Municipal Fum d'Estampa
4 Bancs per a piscina Pavelló Municipal
Fum d'Estampa
Taula arbitral pista coberta Pavelló
Municipal Fum d'Estampa
Cadira de rodes per a piscina Pavelló
Municipal Fum d'Estampa
Tunel plegable vestidors Pavelló
Municipal Fum d'Estampa
Llitera hidràulica infermeria Pavelló
Municipal Fum d'Estampa
Desfibrilador Pavelló Municipal Fum
d'Estampa
Marcador electrònic piscina Pavelló
Municipal Santa Eulàlia
Joc miniporteries waterpolo Pavelló
Municipal Santa Eulàlia
Joc porteries waterpolo Pavelló
Municipal Santa Eulàlia
Porteries handbol-futbol sala Pavelló
Municipal Sant Feliu
Joc porteries waterpolo Piscines mpals.
L'Hospitalet
Joc porteries waterpolo Piscines mpals.
L'Hospitalet
10 Sureres 25 metres Piscines mpals.
L'Hospitalet

139

900,00 €
900,00 €
900,00 €
900,00 €
500,00 €
2.500,00 €
250,00 €
2.500,00 €
1.800,00 €
1.000,00 €
1.100,00 €
2.500,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.100,00 €
1.400,00 €
1.000,00 €
200,00 €
500,00 €
1.600,00 €
800,00 €
3.000,00 €
3.500,00 €
500,00 €
900,00 €
900,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €
3.300,00 €

MOTIVACIÓ
Sol·licitud lliurada
fora de termini
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NIF

NOM DE L'ENS
LOCAL

NOM DE L'ACTUACIÓ
5 Sureres 16 metres Piscines mpals.
L'Hospitalet
Joc porteries waterpolo Piscines mpals.
L'Hospitalet
Joc porteries waterpolo Piscines mpals.
L'Hospitalet
8 Pòdiums sortida Piscines mpals.
L'Hospitalet

P0824200J

Ajuntament de
Marganell

P0812100F

P0812700C

P0800099D

450,00 €
450,00 €
3.500,00 €
1.091,00 €

Cistelles bàsquet Camp mpal.

2.137,76 €

250 Seients Pista poliesportiva

Ajuntament de
Mediona

700,00 €

Porteries futbol sala Camp mpal.

Xarxa tennis Camp mpal.

P0812100F

IMPORT
SOL·LICITAT

851,44 €
2.750,00 €

Banc suec Pista poliesportiva

341,78 €

Plinton Pista poliesportiva

316,51 €

Poltre Toledo Pista poliesportiva

399,02 €

Xarxes portries futbol sala Pista
poliesportiva

39,90 €

Pals voleibol Pista poliesportiva

280,91 €

Pals bàdminton Pista poliesportiva

93,50 €

Xarxa bàdminton Pista poliesportiva

21,95 €

Ajuntament de
Mediona

Ajuntament de
Monistrol de
Calders

Institut Municipal
d'Esports i de
Lleure de
Montcada i Reixac

Matalàs salts Pista poliesportiva

451,49 €

Minitrampolí salts Pista poliesportiva

380,23 €

Minitrampolí salts Pista poliesportiva

102,17 €

Porteries futbol 7 Camp futbol mpal.

2.000,00 €

2 Xarxes porteries futbol 7 Camp futbol
mpal.
Joc Porteries futbol sala Zona Esportiva
Centre i Pavelló Miquel Poblet
Joc Porteries futbol sala Zona Esportiva
Centre i Pavelló Miquel Poblet
Proteccions cistelles bàsquet Zona
Esportiva Centre i Col·legis públics
Seients grades Zona Esportiva Centre
Xarxes porteries handbol Instal·lacions
Esportives
Xarxes porteries futbol 11 Instal·lacions
Esportives
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100,00 €
2.598,40 €
2.598,40 €
2.610,00 €
6.175,26 €
470,96 €
533,60 €

MOTIVACIÓ
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Manca de
disponibilitat
econòmica
Manca de
disponibilitat
econòmica
Manca de
disponibilitat
econòmica
Manca de
disponibilitat
econòmica
Manca de
disponibilitat
econòmica
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NIF
P0815400G

P0816000D

NOM DE L'ENS
LOCAL
Ajuntament de
Palafolls

Ajuntament de
Piera

NOM DE L'ACTUACIÓ
106 Cadires per a les grades El Palauet

Ajuntament de
Premià de Mar

257,06 €

4 Banderins còrner Pista poliesportiva
Can Mas

16,43 €

6 Banderins atletisme Pista poliesportiva
Can Mas

22,48 €

P0819600H

P0821200C

P0823800H

P0824000D

P0825800F

P0827300E
P0828500I

Ajuntament de
Sabadell

Ajuntament de
Sant Andreu de
Llavaneres

Ajuntament de
Sant Fruitós de
Bages

Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès
Ajuntament de
Sant Sadurní
d'Anoia
Ajuntament de
Santa Maria d'Oló

Ajuntament de
Subirats
Ajuntament de
Torelló

69.171,96 €

Marcador electrònic Pavelló Voramar

3.395,62 €

Gàbies portapilotes Pavelló Voramar

1.141,00 €

50 Guixetes Pavelló del Nord
P0818600I

2.064,88 €

10 Pals còrner Pista poliesportiva Can
Mas

Paviment Pavelló Voramar
P0817100A

IMPORT
SOL·LICITAT

15.000,00 €

Marcador electrònic tipus ACB Pavelló
del Nord

9.000,00 €

Marcador electrònic bàsic Pavelló del
Nord

3.500,00 €

Xarxes porteries futbol-7 Camp futbol
mpal.

185,46 €

Pilotes futbol, bàsquet i volei Pavelló+
Camp futbol+Pista

708,00 €

Mecanismes cistelles bàsquetminibàsquet Pavelló d'sports

2.750,00 €

Pals volei Pavelló d'Esports

974,68 €

Xarxes porteries Camp futbol mpal.

129,58 €

Àrees de futbol 7 de gespa artificial
Camp futbol mpal.

2.100,00 €

6 Bancs vestidors Pista poliesportiva Les
Fonts

2.100,00 €

Bancs i penjadors vestidors noves pistes
tennis

1.632,00 €

Material CEIP Sesmon d'Oló (pilotes,
cordes, freesbes..)

400,00 €

Material Piscina mpal. ((bombolles,
suros, xurros, braçals, pilotes...)

150,00 €

Cistelles minibàsquet Pista coberta Ordal

2.100,00 €

Porteries futbol sala Pavelló mpal.

1.030,65 €
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MOTIVACIÓ
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Manca de
disponibilitat
econòmica
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Manca de
disponibilitat
econòmica
Manca de
disponibilitat
econòmica
Manca de
disponibilitat
econòmica
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
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NIF

P0829000I

NOM DE L'ENS
LOCAL

Ajuntament
d'Ullastrell

NOM DE L'ACTUACIÓ
Cistelles bàsquet-minibàsquet PAV
mpal.

2.301,10 €

Marcador multiesport Zona Esportiva

3.702,00 €

Armaris vestidors Pavelló
P0831000E

Ajuntament de
Marcadors 24" bàsquet Pavelló
Vilanova del Vallès
Cinta mètrica acer 100 m Camp futbol

P0821300A

Ajuntament de
Vilassar de Dalt

Marcador electrònic Pavelló
Porteries futbol sala Pavelló d'Esports
Porteries futbol 7 Camp futbol annex
Pals i xarxes protecció fons Camp futbol
annex
Pals voleibol Pavelló d'Esports
Joc cistelles minibàsquet CEIP Vaixell
Burriac
Joc cistelles minibàsquet CEIP Vaixell
Burriac

P0821700B

Ajuntament de
Vilassar de Mar

IMPORT
SOL·LICITAT

Porteries futbol sala Plaça Carles Trias

25.450,00 €
1.853,00 €
182,38 €
3.793,20 €
559,92 €
1.876,20 €
13.375,00 €
521,41 €
866,25 €
866,25 €
1.665,64 €

Cistelles bàsquet Plaça Carles Trias

998,20 €

Cistelles minibàsquet Plaça Carles Trias

866,25 €

Porteries futbol sala Can Nina

1.665,64 €

Cistelles minibàsquet CEIP Pérez Sala

866,25 €

Cistelles bàsquet Santa Marta

998,20 €

Porteries futbol sala Santa Marta

1.665,64 €

MOTIVACIÓ
Sol·licitud lliurada
fora de termini
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
No s'ajusta a
l'objecte de la
convocatòria
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini
Sol·licitud lliurada
fora de termini

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR un crèdit de sis-cents quaranta-vuit mil nou-cents
quaranta-cinc euros amb vint cèntims (648.945,20 €) amb càrrec a l’aplicació G/41100342A0-76261 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona vigent
per a l’exercici 2010.
Quart.- ESTABLIR els requeriments generals de gestió, d’acord amb el Règim de
concertació del Programa complementari “Assistència per a la millora de material
esportiu inventariable” i de la convocatòria pública per a l’exercici 2010, aprovada pel
Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 29 d’abril de 2010, que esdevenen
la normativa específica aplicable pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que es
derivin d’aquest programa complementari:
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1. Acceptació
S’entendrà acceptada la concessió de l’ajut per part dels ens beneficiaris si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la data de la notificació, no han manifestat
expressament la renúncia.
2. Execució de la despesa
El termini d’execució de la despesa serà des de l’endemà de la publicació dels
presents acords al BOPB fins el 10 de març
de 2011.
3. Justificació i pagament
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona cal que l’ens local
beneficiari presenti, en el Registre de factures de la Diputació, com a màxim
fins el 10 de maig de 2011, el model normalitzat de justificació de les despeses
XC-0303, en el que hi constin els apartats següents:
 L’import de la compra i instal·lació del material esportiu d’acord amb els
objectius de la convocatòria.
 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor;
import justificat i data d’aprovació de la factura.
 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb
les altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.
 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que
financen l’actuació.
 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no
s’ha inclòs l’IVA deduïble.
 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica una justificació
total de l’ajut
També caldrà presentar el certificat o informe de correcta instal·lació i
compliment de la norma corresponent.
4. Canvis de destí
Qualsevol canvi del bé objecte de l’ajut o del seu emplaçament comportarà la
presentació d’una sol·licitud a la que s’acompanyarà un informe tècnic municipal
exposant els motius i justificant el compliment dels objectius de la present
convocatòria.
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Es canvis restaran supeditats a la conformitat de l’Oficina d’Equipaments
Esportius.
5.- Règim jurídic
La present regulació desplega les previsions del Protocol General del Pla de
Concertació XBMQ i té caràcter de normativa específica. A més de la normativa
esmentada, serà d’aplicació:
o La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de
1985, i ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988.
o La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local.
o El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
o El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
o La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu comú.
o La Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.
o La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació
local i, supletòriament, la Llei 38/2003, de 17b de novembre, General de
Subvencions i l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de la Diputació de
Barcelona de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de 15-01-09)
6. Tancament i liquidació de la convocatòria
Un cop finalitzats els terminis màxims d’execució i justificació dels ajuts, es
determina l’extinció dels drets reconeguts fins el 30 de novembre de 2011.
7. Revocació
Un cop transcorreguts els teminis màxims d’execució i justificació, s’habilitarà un
termini improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la documentació de
justificació pendent i/o esmenar els defectes existents.
Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o
esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i a la
revocació dels ajuts que no hagin estat justificats.
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació
de la relació total d’ajuts atorgats d’aquesta convocatòria, amb expressió de l’aplicació
pressupostària, el beneficiari, la quantia i l’actuació objecte d’ajut.
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Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a tots els ens que han presentat sol·licituds d’ajut
econòmic en el marc de la convocatòria.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
34.- Dictamen de data 15 de setembre de 2010 que proposa aprovar el Pla Marc
de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès.
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en data de 25 de març de 2010, aprovà el
Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments
d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès,
Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt, el
Consorci per la promoció dels municipis del Lluçanès i l‘Associació de Propietaris
Forestals Lluçanès; per establir les bases per la redacció i gestió d’un Pla Marc de
Restauració i Millora Forestal (en endavant Pla Marc) de les finques forestals dels
municipis del Lluçanès.
Dit conveni va ser signat per totes les parts en data 5 de maig de 2010.
El Pla Marc ha estat consensuat i redactat per la Comissió de treball, entitat
constituïda seguint el punt quart del conveni marc on s’indica que d’entre les seves
funcions està la redacció d’aquest document.
S’ha de recordar que el conveni aprovat fixa les previsions següents:
Gestió del Pla Marc
El Pla Marc es gestionarà a traves de “Programes anuals d’execució del Pla Marc”.
El Programa anual seguirà el que està definit en el Pla marc i estarà integrat per un
“Pla de treballs de preparació i millora” i un “Pla d’aprofitaments”.


El Pla de treballs de preparació i millora és el que recull les accions orientades
a preparar el bosc per els aprofitaments futurs (preparació); i les dissenyades
per el desenvolupament d’infrastructures i la consolidació de la vegetació en
superfícies sense objectiu productor de llenyes i fustes (millora).



El Pla d’aprofitaments és el que s’executa per obtenir un benefici econòmic i
determina les superfície d’explotació fustanera i la producció prevista.

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


Planificar i gestionar el Programa Anual en la forma especificada en el present
Conveni.



Signar amb cada un dels seus associats, als que realitzarà treballs derivats del
Programa Anual, un contracte privat amb les característiques i contingut iguals
al que s’adjunta al Pla marc.



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

Compromisos específics dels Ajuntaments
Els Ajuntaments signants del conveni, en la mesura de les seves possibilitats, es
comprometen a:


Facilitar a l’Associació tota la informació sobre els seus Plans Municipals de
Prevenció d’Incendis Forestals.



Divulgar l’Associació i el Pla marc entre els propietaris forestals dels municipis.



Agilitzar i simplificar tots els tràmits de competència municipal per l’execució
dels treballs inclosos en els Programes Anuals.
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Compromisos específics del Consorci del Lluçanès
El Consorci del Lluçanès es compromet a cedir l'ús dels seus espais per a la
celebració de les activitats pròpies de l'Associació de propietaris Lluçanès, i a donar
suport administratiu i tècnic.
Compromisos específics de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i
econòmiques, es compromet a:


Donar suport econòmic a l’execució dels Programes Anuals



Donar suport a l’Associació per a poder disposar d’un tècnic forestal qualificat
mitjançant el seu propi personal o mitjançant l’ajut econòmic específic.



Recolzar a l’Associació davant d’altres administracions i institucions per facilitar
l’execució del Programa Anual



Assessorar i donar informació actualitzada sobre el sector forestal, per facilitar
tot tipus de contractació i venda, i donar suport a les organitzacions per la
venda dels aprofitaments forestals en els que participi l’Associació.

Considerant que el punt cinquè de l’esmentat conveni determina que el Pla Marc ha de
ser aprovat pels òrgans de govern de cadascun dels seus signants.
Atès que la durada del Pla Marc i, per tant, de la col·laboració s’ha fixat en un termini
mínim de 25 anys, és procedent, de conformitat amb la regulació de l’exercici de
competències dels òrgans de govern de la Diputació de Barcelona l’aprovació del Ple
de la Corporació.
Vistos els articles:
- 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica
6/2006, de 19 de juliol
- 25.2,c), 31, 36.1,b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local
- 66.3,c,d,f,) del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
Vist el punt 2.1.3,a) en relació a el 2.1.8,a) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució
del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada
al BOPB núm. 149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència Delegada de l’Àrea d’Espais Naturals eleva al Ple, previ informe de la
Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea d’Espais Naturals, l’adopció del següent
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ACORD:
Únic.- APROVAR el Pla Marc de restauració i millora forestal de les finques forestals
dels municipis del Lluçanès, que s’adjunta com a annex.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.

Seguidament es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació, compresos entre el número 7260 fins al 9302. Al propi temps es dona
compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries
dels dies 22 de juliol i 16 de setembre de 2010.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President desitjà unes bones
vacances als diputats i demés assistents i aixecà la sessió essent les 12 hores i 15
minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President
Antoni Fogué Moya

La Secretària General
Petra Mahillo García

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 539645 al 539717.
Barcelona, 2 de novembre de 2010

LA SECRETÀRIA GENERAL
Petra Mahillo García
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