Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2010
A la ciutat de Barcelona, el dia 25 de novembre 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 vicepresident primer ’Im. Sr.
Josep Mayoral Antigas, del vicepresident segon, Màrius García Andrade, del
vicepresident tercer Mateu Chalmeta Torredemer, de la vicepresidenta quarta,
Immaculada Moraleda Pérez, el vicepresident cinquè, Lluís Recoder Miralles. i de les
diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan Amat
Solé, Xavier Amor Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar,
Miquel Buch Moya, Jesús María Canga Castaño, Jordi William Carnes Ayats, Antonio
Carmona López, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M.
Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim
Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, Arnau Funes Romero, Xavier García Albiol,
Joan Carles García Cañizares, Carme García Suárez, Montserrat Gatell Pérez,
Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez
Bonancia, Jordi Labòria Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Jordi Moltó Biarnés,
Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras Manzano, Joan
Puigdollers Fargas, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero
Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz Sanz, Joan Sau
Pagés, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné Ventura.
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.
Van excusar la seva assistència els diputats següents: Manuel Bustos Garrido, Josep
Monràs Galindo i Carme García Lores.
Oberta la sessió i abans de procedir a l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària
anterior i a l’estudi dels punts que integren l’ordre del dia, la Presidència anuncià que
després d’haver arribat a l’acord de tots els grups polítics, procedirà a donar lectura
d’una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per l’eliminació de
la violència vers les dones, que és del tenor literal següent:
“Amb motiu del Dia Internacional per l’eliminació de la violència vers les dones,
vull manifestar, en nom de tota la corporació, l’adhesió a aquesta jornada i el
nostre compromís amb els objectius que motiven aquesta data reivindicativa. Mai
no es farà prou feina per evitar la violència de gènere, una lacra davant la qual
ningú no pot mostrar-se indiferent i menys encara les institucions, que hem de
promoure i realitzar totes les accions possibles encaminades a lluitar contra
aquest atemptat a la dignitat de la persona. Per fer visible el nostre suport a
aquesta jornada, i també com a acte de reconeixement i record a totes les
víctimes d’aquesta violència, demano a tots els presents un minut de silenci.”
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Després del minut de silenci la Presidència manifestà el desig de que la suma global
de tots els minuts que, arreu d’Espanya i del món, es facin avui i dels actes amb
aquest compromís, sigui una línia que permeti una reducció directament proporcional
al nombre de mortes pels casos de violència de gènere.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que
es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28
d’octubre de 2010.
2.- Dictamen que proposa delegar en la Presidència de la Diputació de Barcelona, en
relació amb els expedients en què el Ple de la Corporació és l’òrgan de contractació, la
formulació dels requeriments previstos en els articles 135.2 i 140.3 (apartat segon) de
la llei 30/2007 de contractes del sector públic.
3.- Dictamen que proposa informar favorablement l’expedient d’alteració parcial dels
termes municipals d’Argentona i La Roca del Vallès, consistent en la segregació de
part del primer per agregar-la a aquest últim.
4.- Dictamen que proposa aprovar la minuta del conveni específic de col·laboració a
subscriure entre la Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
de canvi de la titularitat dels centres educatius “Centre de Formació d’Adults Can
Batlló” i “Escola d’Arts i Oficis” de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de
Barcelona , per a la seva integració a la xarxa municipal de la ciutat de Barcelona, i de
transferencia de funcions al Consorci d’Educació de Barcelona, per tal de desplegar i
concretar els compromisos contrets a l’efecte en el protocol general subscrit entre les
dues primeres entitats el 8 d’octubre de 2010.
5.- Dictamen que proposa aprovar la convocatòria i el Plec de bases per seleccionar
l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local.
6.- 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.
7.- Dictamen que proposa adjudicar definitivament, amb efectes 1 de gener de 2011, 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,
promoguda per la Subdirecció de Logística i l’Organisme de Gestió Tributària.
8.- Dictamen que proposa adjudicar l’operació d’endeutament amb càrrec al
pressupost per a l’any 2010 a les entitats financeres Dexia Sabadell, La Caixa, Caja
Madrid i Caixa Penedès.
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9.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, corresponent a l'Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
10.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
11.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Centelles, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i/o recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
12.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mediona, 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.
13.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de 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 Pineda de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
15.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Premià de Dalt, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió 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.
16.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals .
17.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat per l’Excm. Sr.
President de la Diputació de Barcelona en data 2 de novembre de 2010, en virtut del
qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els
desperfectes produïts, en les carreteres dels sectors de conservació de Vilafranca,
Manresa i Martorell, per les pluges dels dies 10, 11 i 12 d’octubre de 2010.
18.- Dictamen que proposa l’ampliació renúncies i reconeixement de drets derivats
dels ajuts atorgats pel programa complementari “suficiència alimentària en el període
0-3 a les escoles bressol municipals 2009” en el marc de l’àmbit de suport als serveis i
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les activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011 i rectificació error aritmètic
detectat en l’acord aprovat pel Ple en data 22/07/10, en relació a Renúncies,
reduccions i reconeixement de drets derivats d’aquest programa complementari.
19.- Dictamen que proposa aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc
de Collserola.
20.- Dictamen que proposa aprovar el conveni marc amb el Consorci de Turisme del
Vallès Occidental, Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau,
Consorci del Moianès i l’Ajuntament de Terrassa, per a la col·laboració, cooperació i
participació en la Carta Europea de Turisme Sostenible de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac.
21.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració de la Diputació de
Barcelona amb l’Ajuntament de Matadepera i el Sr. Josep Maria de Quadras i de
Caralt, per a dur a terme un seguit d’actuacions encaminades a una millor ordenació
de l’ús públic, en el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
22.- Dictamen que proposa aprovar l'adhesió a la "Xarxa de Ciutats Europees en Usos
del Temps"
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28
d’octubre de 2010.
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 28 d’octubre de 2010, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 9 de novembre de 2010 que proposa delegar en la
Presidència de la Diputació de Barcelona, en relació amb els expedients en què
el Ple de la Corporació és l’òrgan de contractació, la formulació dels
requeriments previstos en els articles 135.2 i 140.3 (apartat segon) de la llei
30/2007 de contractes del sector públic.
I.- ANTECEDENTS
En data 9.9.2010 va entrar en vigor la Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les
Lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, sobre
procediments de contractació en els sectors de I'aigua, l'energia, els transports i els
serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres.
De les modificacions introduïdes en la L 30/2007 (LCSP), s'han de destacar:
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- d'una banda, el fet de refondre en un de sol els actes d'adjudicació provisional i
definitiva fent coincidir la perfecció del contracte amb la seva formalització (art. 135 i
27.1);
- i, de I'altra, la introducció en la tramitació del procediment de contractació de
requeriments formulats a licitadors (art. 135.2, apartats primer i tercer) i adjudicataris
(art. 140.3, apartat segon).
lndubtablement, es tracta de mesures que en l'àmbit de la contractació pública
responen a I'objectiu, com proclama la mateixa L 3412010, d'establir un procediment
de tràmits àgils en què la decisió resolutòria es pugui adoptar en el temps més breu
possible sense deixar d'atendre la garantia dels drets dels interessats (Preàmbul,
apartat sisè, in fine).
II. PROPOSTA DE DELEGACIO DE LA FORMULACIO DE REQUERIMENTS EN LA
PRESIDÈNCIA DE LA CORPORACIÓ EN ELS SUPÒSITS EN QUÈ EL PLE SIGUI
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
1. CONTINGUT I NATURALESA DELS REQUERIMENTS INTRODUÏTS PER LA L
34/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LSCP/2010
1.1. Requeriment al licitador que hagi presentat I'oferta econòmicament més
avantatjosa.
En la seva nova redacció, I'art. 135.2 (primer i tercer apartats) de la LCSP preveu un
requeriment al licitador que hagi presentat I'oferta econòmicament més avantatjosa
(per acrònim, LOEMA), les dades essencials del qual són les següents:
- es formula després d'haver estat classificades, per ordre decreixent, les proposicions
presentades ;
- hi hagi intervenció prèvia o no de la mesa de contractació;
- i el seu contingut no és altre que el d'un requeriment al LOEMA perquè presenti la
documentació exigida (compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, constitució de la garantia definitiva i, si escau, acreditació de què disposa dels
mitjans compromesos d'acord art. 53.2), i tot això dintre dels 10 dies hàbils següents a
la recepció del requeriment.
L'anàlisi de la naturalesa d'aquest requeriment mostra que es tracta d'una mera
comunicació, d'un acte de contingut totalment reglat. Ara bé, els seus efectes, així com
els de no atendre'l són especialment rellevants, d'acord amb la LSCP: de no presentarse la documentació en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la
seva oferta (presumpció legal, ex. 135.2, tercer apartat); i, fins i tot, si concorre dol,
culpa o negligència del LOEMA, se li derivarà la prohibició de contractar (art.49.2.d).
1.2 Requeriment a I'adjudicatari de contracte susceptible de recurs especial de
contractació per a la seva formalització.
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En la seva nova redacció, I'art. 140.3 (apartat segon) de la LCSP recull un requeriment
a I'adjudicatari de contracte susceptible de recurs especial de contractació (per
acrònim, REC), els aspectes més importants del qual són els següents:
- es formula després d'haver transcorregut els 15 dies hàbils des de la notificació de
l'adjudicació del contracte als licitadors i candidats, i sempre que no s'hagués
interposat un REC o fos aixecada la suspensió per l'òrgan competent;
- i es concreta en un requeriment a I'adjudicatari perquè formalitzi el contracte, en un
termini no superior a 5 dies (que s'han d'entendre naturals, ex DA 15ª, LSCP).
Amb una naturalesa anàloga a la de I'anterior requeriment, es tracta també d'una mera
comunicació, la qual, prèvia constatació de la concurrència de les circumstàncies de
fet esmentades, té un contingut reglat.
2. SUPÒSITS EN QUÈ EL PLE ÉS ÒNRGAN DE CONTRACTACIÓ I CONVENIÈNCIA
DE DELEGAR EN LA PRESIDÈNCIA LA FORMULACIÓ D'AQUESTS
REQUERIMENTS.
La LSCP/2007, a la seva DA 2a (disposició addicional segona, apartats 1 i 2),
distribueix les competències sobre contractació a l'àmbit local en els termes següents:
- Corresponen a/s alcaldes i a/s presidents de les entitats locals les competències com
a Òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de subministrament, de
serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els
contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris
del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
- Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte als
contractes no esmentats a l'apartat anterior que subscrigui I'entitat local.
Resulta de la distribució transcrita la conclusió que els expedients de contractació en
els quals el Ple és l'òrgan de contractació són aquells de major transcendència atesa
la seva quantia elevada. Precisament per aquesta raó, així com en aplicació dels
principis d'agilitat i eficiència i en consonància amb els objectius de la modificació legal
assenyalats abans, per tots aquests arguments, es fa evident la conveniència de
delegar en la Presidència de la Corporació, en els casos en què el Ple és l'òrgan de
contractació, la formulació d'aquests requeriments; requeriments aquests que, tal com
s'ha raonat, constitueixen meres comunicacions que reprodueixen les prescripcions
legals, el que queda acreditat en els models que, amb caràcter exemplificatiu i
d'aprovar-se la delegació proposada, resultarien d'aplicació i que s'adjunten al
Dictamen com a annexos I i ll.
Val a dir, finalment, que la formulació d'aquests requeriments no es delega en els
altres òrgans de contractació de la Corporació (Presidències delegades d'Àrea i
Diputades i Diputats delegats), atès el fet que, en tractar-se de competències
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plenàries, això no és legalment possible. I d'aquí que la delegació es proposi acordarla
en favor de la Presidència de la Corporació, en aplicació de la normativa següent:
- L 7/1985, de 2.4, reguladora de /es bases del règim local (art. 33.2, lletra o i 33.4), en
relació amb la LSCP/2007 (DA 2ª, apartats 1 i 2, citats).
- Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals,
aprovat pel RD 2568/1986, de 28.11 (art. 51 i71).
- L 30/1992, de 26.11, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu com(t (art. 13).
- L 26/2010, de 3.8, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya (art. 8).
En virtut de tot això, es proposa al Ple corporatiu, previ l'informe de la Comissió
lnformativa i de Seguiment d'Hisenda i Recursos lnterns, I'adopció dels següent
ACORDS
Primer.- DELEGAR en la Presidència de la Diputació de Barcelona, en relació amb els
expedients en què el Ple de la Corporació és l'òrgan de contractació, la formulació dels
actes següents:
a) Els requeriments a efectuar als licitadors proposats com a adjudicataris dels
contractes, relatius a la documentació a presentar, i previstos en I'article 135.2 de la L
3012007, de 30 d'octubre, de Contractes del sector públic (LCSP).
b) Els requeriments a efectuar als adjudicataris dels contractes, perquè els formalitzin,
previstos en I'article 140.3, apartat segon, de la LCSP.
Segon.- Tots els REQUERIMENTS FORMULATS han d'incloure les paraules "per
delegació" i indicar la data de I'acord de delegació, i la de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, i es consideraran dictats pel Ple de la Corporació.
Tercer.- Els presents acords ENTRARAN EN VIGOR l'endemà de la seva adopció, i
produiran efectes jurídics fins que el Ple acordi la seva avocació o revocació.
Quart.- Les competències delegades en favor de la Presidència EN CAP CAS
PODRAN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS i seran exercides
personalment per l'òrgan delegat.
Cinquè.- PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació, en compliment del que
disposen els articles 71 i 51.2i .3 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568i86, de 28 de novembre.
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
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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.
3.- Dictamen de data 3 de novembre de 2010 que proposa informar
favorablement l’expedient d’alteració parcial dels termes municipals d’Argentona
i La Roca del Vallès, consistent en la segregació de part del primer per agregarla a aquest últim.
I.- ANTECEDENTS:
Vist I'expedient d'alteració parcial dels termes municipals d'Argentona i la Roca del
Vallès, tramès per I'Ajuntament d'Argentona, consistent en la segregació de la part del
seu terme municipal corresponent a la urbanització Sant Carles per agregar-la al
municipi de la Roca del Vallès.
Atès que d'acord amb el que preveu I'article 14.2 del Decret 24412007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, cal que
la Diputació, com a corporació local afectada que no l'ha promogut, informi sobre els
expedients d'alteració dels termes municipals dels ajuntaments de la província.
Atès que I'Ajuntament d'Argentona, com a administració encarregada de la instrucció
de I'expedient, ha tramés, en data 6 d'octubre de 2010, l'acord del Ple adoptat en
sessió de 9 d'abril de 2010, pel que s'acorda iniciar I'expedient per I'alteració del terme
municipal i sotmetre'l a la preceptiva informació pública i a I'informe de les
corporacions afectades que no I'han promogut.
Vist que a I'expedient s'acredita mitjançant memòria signada per I'Enginyera tècnica
municipal de I'Ajuntament d'Argentona, que concorren en aquest supòsit els motius
d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic i administratiu que exigeix I'article 8 del
Decret 24412007 per tal de considerar necessari i aconsellable dur a terme la
segregació de la punta de terreny de la urbanització Sant Carles per agregar-la al
municipi de la Roca del Vallès.
Vist que així mateix consta a l'expedient el plànol de la nova delimitació de la zona
objecte de I'alteració dels termes municipals, a escala 112000, així com el resultat del
tràmit d'informació pública a que s'ha sotmès I'expedient amb la proposta d'estimar les
al' legacions presentades.
II.- INFORME
Atès que donat trasllat de l'expedient tramés, a I'Observatori Territorial d'aquesta
Direcció d'Estudis i Prospectiva, aquest ha emès en data 2 de novembre, el següent
informe,:
"INFORME SOBRE L'EXPEDIENT D’ALTERACIÓ DEL TERME MUNICIPAL
D'ARGENTONA PER SEGREGAR-NE UNA PART I AGREGAR-LA AL TERME
MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLÉS,
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En data B d'octubre de 2010 l'Ajuntament d'Argentona ha fet arribar a la Diputació de
Barcelona I'expedient, iniciat pel propi consistori, d'alteració del seu terme municipal
per segregar-ne una part i agregar-la al municipi de Ia Roca del Vallés, en resposta a
la qual s'emet el següent
INFORME
El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de
les mancomunitats de Catatunya estabteix en el seu article I que es pot dur a terme la
segregació de part d'un municipi o de diversos municipis per agregar-se a un altre
quan consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho fan
necessari o aconsellable.
L'urbanització Sant Carles es troba, tal com s'especifica a la memòria inclosa en
I'expedient que s'ha fet arribar a aquesta Corporació, a cavall de quatre municipis (La
Roca del Vallés, Llinars del Vallés, Dosrius i Argentona) i dues comarques (Vallés
Oriental i Maresme). Dos d'aquests quatre municipis acaparen prop del 60% (La Roca
del Vallés) i del 30% (Llinars del Vallés) de Ia superfície de la urbanització. La resta de
sòl queda repartit entre els termes municipals de Dosrius i d'Argentona.
Aquesta fragmentació administrativa es trasllada també a la prestació dels serveis
locals bàsics (subministrament d'aigua, manteniment del clavegueram, recollida de
residus, neteja viària i manteniment de l'enllumenat públic) fet que planteja nombrosos
inconvenients per la correcta gestió i manteniment de la urbanització ien conseqüència
per als veïns que hi viuen.
La proposta de l'Ajuntament d'Argentona, que recordem que no presta cap mena de
servei a Ia urbanització tot i tenir un petit sector al seu terme, és per tant no només
raonable sinó aconsellable atès que suposarà I'adscripció d’aquests terrenys a
I'administració que efectivament els gestiona.
Tanmateix tal i com es desprèn de Ia memòria de I'Ajuntament d'Argentona, no
existeixen bens de domini públic, bens patrimonials ni actius, obligacions, deutes o
càrregues que calgui valorar a I'hora de fer la segregació.
Per tot plegat queda garantit amb escreix el compliment de I'a¡7icle 3.3 del decret
244/2007 que estableix ta impossibilitat de fer I'alteració de termes si no es garanteix
que, després de I'alteració, et municipi afectat disposarà de recursos ordinaris
suficients per prestar els serveis mínims obligatoris que estableix la legislació de règim
local. També es garanteix el compliment de I'article 8.2 que estableix que el municipi al
qual es fa I'agregació ha de tenir més potencial demogràfic i econòmic que la part del
municipi objecte de la segregació.
En aquest sentit, fóra també aconsellable confirmar que tal i com s'apunta a la
memòria elaborada per I'Ajuntament d'Argentona, I'Ajuntament de Dosrius procedeix
efectivament de la mateixa manera amb la part de la urbanització que es troba
actualment en el seu terme municipal.
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Un element a valorar en cas que la segregació de la part de Ia urbanització dels
ajuntaments d'Argentona i de Dosrius es fes efectiva, seria la possibilitat que el conjunt
de la urbanització fos gestionat per un sol consistori. En aquest sentit seria
aconsellable cercar fórmules de col·laboració que facilitessin l’entesa en la gestió de la
urbanització entre els ajuntaments de la Roca del Vallés i de Llinars del Vallés.
Per tant, atès que I'expedient d'alteració de terme municipal per segregació d'una
punta del terme d'Argentona i agregació al municipi de la Roca del Vallés enviat per
I'Ajuntament d'Argentona s'aiusta en temps, forma i continguts al que estableix el
decret 244/2007, i atès que les motivacions i la proposta d'alteració del terme que
inclou estan més que justificades en benefici d'una major eficiència i eficàcia
administrativa però també en la millora dels serveis i del manteniment d'aquesta
urbanització, fet que incidirà positivament en les condicions de vida dels veïns de la
mateixa, el pronunciament que se'n fa és favorable."
III.- LEGISLACIÓ I COMPETÈNCIA:
Atès que l'article 14, en relació amb el 12.1, apartat d), del Text refós de la Llei
811987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 212003, de 28 d'abril, així com I'article I del Decret 24412007, abans
esmentat, preveuen la possibilitat que sigui alterat legalment el terme municipal per
segregació de part d'un municipi o diversos municipis per agregar-se a un altre quan,
consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho facin
necessari o aconsellable, amb les úniques limitacions que l'alteració que es promogui
no doni lloc a termes municipals discontinus o que el municipi al qual es fa I'agregació
ha de tenir més potencial demogràfic i econòmic que la part del municipi objecte de la
segregació, condició aquesta darrera que s'exceptua quan es tracti d'una alteració de
termes recíproca entre dos o mes municipis o hi hagi acord dels municipis afectats, i
que aquestes circumstàncies es donen en I'expedient examinat, Atès que es
competència indelegable del Ple de la Diputació emetre el preceptiu informe en els
expedients de fusió, agregació i segregació dels municipis del seu territori, segons així
ho disposa I'article 28.1.b), del Text refós de disposicions vigents en matèria de règim
local, aprovat per Real Decret Legislatiu 78111986 de 18 d'abril.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la sotasignant
proposa que per la Presidència, previ l'informe favorable de la Comissió informativa i
de seguiment d'Hisenda i Recursos lnterns, s'elevi al Ple d'aquesta Corporació
I'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- lnformar favorablement l'expedient d'alteració parcial dels termes municipals
d'Argentona i la Roca del Vallès, consistent en la segregació de la part del terme
municipal d'Argentona corresponent a la urbanització Sant Carles, per agregar-la al
municipi de la Roca del Vallès, d'acord amb l'informe emès per I'Observatori Territorial
de la Direcció d'Estudis i Prospectiva de l'Àrea de Presidència d'aquesta Corporació,
de data 2 de novembre de 2010, que ha estat transcrit a I'apartat ll de la part
expositiva de la present resolució, donada la concurrència dels requisits i
circumstancies necessàries per a procedir a I'alteració.
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Segon.- Donar trasllat de la present resolució a I'Ajuntament d'Argentona, com a
administració instructora de l'expedient.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
4.- Dictamen de data 11 de novembre de 2010 que proposa aprovar la minuta del
conveni específic de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona,
el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de canvi de la titularitat
dels centres educatius “Centre de Formació d’Adults Can Batlló” i “Escola
d’Arts i Oficis” de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona , per a
la seva integració a la xarxa municipal de la ciutat de Barcelona, i de
transferencia de funcions al Consorci d’Educació de Barcelona, per tal de
desplegar i concretar els compromisos contrets a l’efecte en el protocol general
subscrit entre les dues primeres entitats el 8 d’octubre de 2010.
I.

ANTECEDENTS.

1.
La Diputació de Barcelona és titular dels centres docents “Centre de Formació
d’Adults Can Batlló” i “Escola d’Arts i Oficis”, ensems que és propietària dels següents
edificis situats al recinte de l’Escola Industrial de Barcelona:
- els dos edificis ocupats per l’Escola de Formació d’Adults Can Batlló (Edificis 20 i 25,

que consten inscrits a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els Codis F000911 i
F000916, respectivament).
- l’edifici de l’Escola d’Arts i Oficis (Edifici 21), que consta inscrit a l’Inventari de Béns

de la Corporació amb el Codi F000912.
- l’Edifici núm. 15, que consta inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el Codi

d’Actiu F000908.
2.
En relació amb la transferència a l’Administració municipal de Barcelona de la
titularitat i la gestió dels centres educatius de la Diputació de Barcelona ubicats dins el
terme municipal d’aquella, cal fer constar els antecedents següents:
2.1.
Que, en virtut de l’article 123 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la que
s’aprova la Carta Municipal de Barcelona, es consideren àrees d’actuació en matèria
d’educació als efectes de la pròpia llei, entre altres, la gestió de tots els centres públics
d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria,
la competència sobre les quals correspondrà al Consorci d’Educació constituït entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.
2.2.
La Diputació de Barcelona havia gestionat tradicionalment diferents serveis
impropis per estar clarament referits a competències municipals o autonòmiques, entre
els que s’hi trobaven les diferents escoles d’ensenyaments reglats, heretats per la
Corporació o creats per aquesta en virtut de competències avui desaparegudes de
contingut social, benèfic o de foment dels ensenyaments industrials, artístics, d’oficis o
especials.
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2.3.
Per tal d’alliberar recursos, la destinació dels quals hauria de ser local, la
Diputació va impulsar una política d’acords amb les diferents Administracions
afectades, singularment la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de traspassar
aquests serveis impropis, tot facilitant fórmules d’assumpció gradual de les
corresponents càrregues econòmiques i de la consegüent retirada igualment gradual
del finançament per part de la Diputació.
2.4.
En conseqüència de la susdita política d’acords, es va arribar a un consens
programàtic entre aquesta Corporació i l’Ajuntament de Barcelona, per tal de transferir
a l’administració municipal la titularitat i la gestió dels centres educatius ubicats dins
del seu terme municipal, amb la finalitat de crear una única xarxa d’escoles públiques
de titularitat local barcelonesa.
2.5.
Com a primera concreció d’aquest consens programàtic entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de crear una única xarxa
d’escoles públiques de titularitat local barcelonesa, en data de 19 de novembre de
2002 es va formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona el
conveni de canvi de titularitat i de transferència de funcions en relació amb els centres
educatius reglats que fins a la data havia gestionat la Diputació de Barcelona com a
serveis impropis i que passaven a integrar-se, per aquest acte, a la xarxa pública
municipal de la ciutat de Barcelona (conveni aprovat per acord núm. 232/2002 del Ple
de la Diputació de Barcelona, adoptat per unanimitat en sessió ordinària de data 31
d'octubre de 2002).
Les escoles d'ensenyaments reglats afectades totalment o parcialment pel susdit
conveni eren: el Col·legi d'Educació Infantil i Primària "Els Pins" (codi 08041911); el
Col·legi d'Educació Especial "La Ginesta" (codi 08013901); l'Institut d'Educació
Secundària "Anna Gironella de Mundet" (codi 08012714); i l'Escola d'Arts "Escola del
Treball" (Ensenyaments artístics), sols en la part corresponent a l'ensenyament reglat
(codi 08042354).
El règim jurídic del conveni de referència establia, en relació amb els recursos humans
afectats, l’adscripció funcional d’aquests a l’Ajuntament de Barcelona tot mantenint la
seva adscripció orgànica a la Diputació de Barcelona, i, en relació amb el patrimoni, la
cessió gratuïta en ús per 30 anys renovables (termini que finalitza, doncs, el dia 18 de
novembre de 2032), condicionada a la destinació a funcions educatives escolars, de
les instal·lacions i equipaments que siguin d’ús exclusiu dels Centres afectats.
2.6.
D’acord amb les previsions avantcitades de l’art. 123 de la Carta Municipal de
Barcelona, en data de 29 de setembre de 2008 el Consell de Direcció del Consorci
d’Educació de Barcelona, creat per la Carta Municipal de Barcelona (art. 61.7) i
constituït legalment mitjançant el Decret 84/2002, de 5 de febrer, del Govern de la
Generalitat, adoptà l’acord d’instar les Administracions públiques consorciades
(Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) a traspassar-li la totalitat dels
serveis educatius existents a la ciutat de Barcelona per tal de fer efectiva a 1 de gener
de 2009 l’assumpció per part d’aquell de les competències de gestió dels centres
públics d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i post obligatòria, especial i
d’adults. Alhora, aquest acord instava les dites administracions a tramitar les
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subrogacions en el Consorci de qualsevulla de les obligacions que haguessin de ser
assumides per aquest a l’efecte de situar-se en la posició jurídica que aquelles tenen
quant a la gestió dels centres afectats.
2.7.
En consonància, i d’acord amb la Disposició Transitòria del conveni referenciat
de 19 de novembre de 2002, la qual establia que «D’acord amb allò disposat a la
Disposició Transitòria Tercera dels Estatuts Consorci d’Educació de Barcelona, un cop
l’esmentat Consorci assumeixi les competències atribuïdes per la Carta Municipal de
Barcelona i els referits Estatuts, se subrogarà en la posició jurídica que ostenta
l’Ajuntament de Barcelona en el present Conveni», en data de 27 de maig de 2009 es
va formalitzar una addenda al conveni de 19 de novembre de 2002, en la qual es deixa
constància de la subrogació del Consorci d'Educació de Barcelona en la posició
jurídica, els drets i els deures que hi ostentava l'Ajuntament de Barcelona (conveni
núm. 986/2009, aprovat per acord núm. 15/2009 del Ple de la Diputació de Barcelona,
adoptat per unanimitat en sessió ordinària de 29 de gener de 2009).
3.
En relació amb els espais de l’Escola d’Arts i Oficis, cal fer constar els
antecedents següents:
3.1.
En els espais de l’edifici de l’Escola d’Arts i Oficis s’imparteixen actualment els
ensenyaments no-reglats propis d’aquesta Escola, a càrrec de la Diputació de
Barcelona i els ensenyaments reglats de l’Escola d’Arts del Treball, de la qual és titular
el Consorci d’Educació de Barcelona per subrogació d’aquest en les posicions
jurídiques prèvies de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona (IMEB) i en virtut del conveni de 19 de novembre de 2002, pel qual es va
integrar a la xarxa pública municipal de Barcelona l’Escola d’Arts del Treball. Ambdós
tipus d’ensenyament s’imparteixen en règim d’utilització conjunta de les dependències.
3.2.
A la Disposició Addicional Segona del conveni de 19 de novembre de 2002
s’establia que els ensenyaments artístics reglats de l’Escola d’Arts del Treball
seguirien desenvolupant-se en els mateixos espais en què estaven ubicats (recinte de
l’Escola Industrial), compartint-se en el susdit règim d’utilització conjunta amb els
ensenyaments artístics no reglats de la mateixa Escola d’Arts i Oficis, situació que es
preveia regularitzar quan ambdues Institucions acordin els edificis i espais en què
ubicaran aquells ensenyaments reglats, una vegada finalitzat el procés de
reorganització dels diferents centres educatius que es mantenen adscrits a la
Diputació de Barcelona.
4.
En relació amb l’ocupació dels espais de l’Edifici núm. 15 del recinte de l’Escola
Industrial, cal fer constar els antecedents següents:
4.1.
El 3 de juliol de 1975 el Ministeri d’Educació i Ciència i la Diputació de
Barcelona signaren un conveni mitjançant el qual aquesta cedia a aquell, per un
període de vint-i-cinc anys, l’ús dels edificis i dependències de l’Escola del Treball per
tal que fossin destinats al funcionament del “Instituto Politécnico Nacional – Escola del
Treball”, el qual es creà mitjançant el Decret 2206/1975, de 23 d’agost.
4.2.
Com a conseqüència de l’assumpció de les competències en matèria
d’educació per part de la Generalitat de Catalunya arran de la promulgació de l’Estatut
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d’Autonomia de Catalunya de 1979 (art. 15 EAC/79), l’”Instituto Politécnico Nacional –
Escola del Treball” va ser traspassat a l’Administració autonòmica mitjançant el Reial
Decret 2809/1980, de 3 d’octubre, i, per tal d’adequar el conveni de 3 de juliol de 1975
a la nova situació competencial, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona van formalitzar un conveni en data de 21 de febrer de 1984 que extingia i
substituïa aquell, tot confirmant el termini de la cessió del dret d’ús dels immobles que
s’hi establia.
4.3.
El corpus normatiu de desplegament constitucional del dret fonamental a
l’educació (Lleis Orgàniques 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació LODE/85-, i 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del sistema Educatiu LOGSE/90-, i les respectives normes estatals i autonòmiques de desenvolupament) va
passar a contemplar un marc específic de cooperació entre les Comunitats Autònomes
i l’Administració de les Entitats Locals en l’àmbit educatiu (DA 2a LODE/85), marc a
l’empara del qual la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona van
formalitzar un nou conveni en data de 31 de desembre de 1994, que substituïa i
novava el de 21 de febrer de 1984 per tal d’adaptar-lo a les circumstàncies corrents.
4.4.
En virtut de la clàusula Tercera.1) de l’esmentat Conveni de 31 de desembre de
1994, les plantes 1a. i 2a., una aula de la planta baixa i l’aula de la planta 3a. de
l’Edifici 15 del recinte de l’Escola Industrial estan ocupades temporalment en règim de
cessió d’ús per l’Institut d’Ensenyament Secundari-Superior d’Ensenyaments
Professionals “Escola del Treball de Barcelona”.
Aquesta cessió es va establir per un període de vint-i-cinc anys a comptar des de la
data de signatura del conveni de 31 de desembre de 1994 i restava condicionada al
funcionament acadèmic de l’IFP “Escola del Treball de Barcelona” i a l’ús dels locals
per part d’aquest centre.
4.5.
En data d’1 d’octubre de 1996 l’Institut Politècnic de Formació Professional
Escola del Treball i la Diputació de Barcelona van formalitzar un conveni pel qual
acordaren que el Servei de Construccions Civils de la Diputació realitzaria les
actuacions per al manteniment preventiu i/o correctiu dels edificis i instal·lacions
ocupades pel primer -exceptuant determinades instal·lacions-, que són els afectats per
l’avantcitat conveni de 31 de desembre de 1994.
5.
En línia de continuïtat amb els antecedents institucionals descrits, i en el marc
de la finalitat de completar una única xarxa d’escoles públiques de titularitat local
barcelonesa, es va arribar a un acord de voluntats entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci d’Educació de Barcelona per tal de transferir a aquesta entitat la titularitat i la
gestió dels centres educatius “Centre de Formació d’Adults Can Batlló” i “Escola d’Arts
i Oficis” ubicats dins del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona que fins ara han
vingut essent gestionats per la Diputació de Barcelona.
6.
Com a conseqüència dels antecedents suara exposats, en data de 8 d’octubre
de 2010 es formalitzà el Protocol general de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona per establir els compromisos de
transferència de la gestió dels centres educatius Centre de Formació d’Adults “Can
Batlló” i ”Escola d’Arts i Oficis” de la Diputació de Barcelona, que havia estat aprovat
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prèviament de forma paral·lela mitjançant sengles acords per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en la seva sessió ordinària de 30 de setembre de 2010, i pel
Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, en la seva sessió de data 7
d’octubre de 2010.
II.
PROPOSTA D’ACTUACIONS
JURÍDIC.

DE

DESPLEGAMENT

I

EMPARAMENT

1.
El Protocol general de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci d’Educació de Barcelona de 8 d’octubre de 2010 estableix, entre els seus
compromisos, la previsió d’un conveni específic de desplegament del propi Protocol,
en el qual s’hauran de regular els aspectes que afectin a recursos humans, cessió de
béns immobles i mobles, compromisos de despeses a assumir per les parts signants, i
tots aquells altres que es consideri adient a l’efecte (compromís Segon.3).
2.
Formulat d’acord amb les premisses anteriors l’objecte del conveni, aquest
s’estructura singularment en pactes, agrupats per capítols, relatius principalment a:
-les previsions sobre els recursos humans de la Diputació de Barcelona
destinats a ambdues Escoles (capítol II);
-les previsions sobre la cessió del patrimoni immobiliari i mobiliari, la reversió
dels espais que el Consorci d’Educació de Barcelona ocupa fins ara a l’Edifici
15, i el manteniment, millora i conservació dels equipaments i instal·lacions (III);
-les previsions sobre els aspectes docents i la gestió acadèmica (IV);
-les previsions sobre els aspectes logístics de seguretat, plans d’autoprotecció,
i procediments de coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals (V);
-les previsions sobre la gestió de l’execució del conveni mitjançant una
comissió de seguiment i un grup específic de treball (VI);
-les previsions sobre l’entrada en vigor i causes d’extinció (VII);
-les previsions sobre el règim jurídic aplicable i la jurisdicció competent (VIII).
De la resta del clausulat, cal ressaltar-ne:
a) En relació amb el termini de vigència (pacte Tercer), s’estableix que el seu
exhauriment es produirà el dia 18 de novembre de 2032, alineant-se així amb el
termini de trenta anys que es va fixar per a les estipulacions del conveni de 19 de
novembre de 2002. A l’ensems, es preveu la possibilitat de la seva renovació fins el
límit màxim que es fixi a la legislació vigent aplicable en el seu moment.
b) La disposició establint el règim de transitorietat per al curs 2010-2011 en relació
amb les despeses de logística i manteniment dels centres educatius que són objecte
del conveni, així com les despeses de funcionament propi del Consorci d’Educació de
Barcelona i aquelles que es derivin de la prestació dels serveis generals per a la
utilització dels espais cedits per tal d’ésser ocupats temporalment pel CFA Palau de
Mar en la part proporcional que correspongui.
c) La disposició resolutòria deixant sense efecte les previsions en matèria d’ocupació
d’espais que es contenien en el conveni de 31 de desembre de 1994 entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
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3.
L’emparament normatiu de la present proposta resulta a títol principal, entre
d’altres bases jurídiques, dels articles 33.2.ñ) en relació amb el 47.2, lletra h) de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases del règim Local, concordant amb els articles 114.3.e)
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28.04) i
309.2 del ROAS/1995, segons els quals el plenari dels ens locals ha d’adoptar
mitjançant el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres els
acords pels quals es transfereixin funcions o activitats a altres Administracions
públiques, els quals requereixen l’informe previ de la Secretaria i a més, si escau, de la
Intervenció (articles 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 173.1.b) del ROF/1986). En relació amb la cessió gratuïta d’ús de béns
immobles, la competència del plenari de la Corporació resulta de l’epígraf 2.1.1.1 de la
Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’Òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, a contrari.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe de les Comissions informatives i de seguiment
de les Àrees d’Educació i d’Hisenda i Recursos Interns d’aquesta Corporació, l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.Aprovar la minuta del conveni específic de col·laboració a subscriure
entre la Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament de
Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de canvi de la
titularitat dels centres educatius “Centre de Formació d’Adults Can Batlló” i “Escola
d’Arts i Oficis” de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, per a la seva
integració a la xarxa municipal de la ciutat de Barcelona, i de transferència de funcions
al Consorci d’Educació de Barcelona, per tal de desplegar i concretar els compromisos
contrets a l’efecte en el protocol general subscrit entre les dues primeres entitats el 8
d’octubre de 2010, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
" CONVENI DE CANVI DE LA TITULARITAT DELS CENTRES
EDUCATIUS “CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS CAN BATLLÓ” I “ESCOLA
D’ARTS I OFICIS” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA I DE TRANSFERÈNCIA DE FUNCIONS AL CONSORCI D’EDUCACIÓ
DE BARCELONA
ENTITATS INTERVINENTS:
D’una part, en nom i representació de la Diputació de Barcelona, ...
D’altra part, en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona, ...
D’altra part, en nom i representació del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, ...
I d’altra, en nom i representació del Consorci d’Educació de Barcelona, ...
Actuen cadascun d’ells en nom de les institucions esmentades respectivament. Es
reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest acte i

16

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

MANIFESTEN:
Primer.-Que la Diputació de Barcelona és titular dels centres docents “Centre de
Formació d’Adults Can Batlló” i “Escola d’Arts i Oficis”, ensems que és propietària dels
següents edificis situats al recinte de l’Escola Industrial de Barcelona:
-els dos edificis ocupats per l’Escola de Formació d’Adults Can Batlló (Edificis 20 i 25,
que consten inscrits a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els Codis F000911 i
F000916, respectivament).
-l’edifici de l’Escola d’Arts i Oficis (Edifici 21), que consta inscrit a l’Inventari de Béns de
la Corporació amb el Codi F000912.
-l’Edifici núm. 15, que consta inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el Codi
d’Actiu F000908.
Segon.-Que, a l’empara del marc específic de col·laboració entre les Comunitats
Autònomes i l’Administració de les Entitats Locals en l’àmbit educatiu, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona van
formalitzar un Conveni en data de 31 de desembre de 1994, amb l’objecte de la
novació del signat entre les parts el dia 21 de febrer de 1984 sobre col·laboració en el
funcionament i manteniment de l’Institut Escola del Treball de Barcelona.
Que en virtut de la clàusula Tercera, 1) del citat Conveni les plantes 1ª i 2ª, una aula
de la planta baixa i l’aula de la planta 3ª de l’Edifici 15 del recinte de l’Escola Industrial
estan ocupades temporalment, en règim de cessió d’ús, per l’Institut “Escola del Treball
de Barcelona”.
Tercer.-Que, com a primera concreció del consens programàtic entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de crear una única xarxa
d’escoles públiques de titularitat local barcelonesa, en data de 19 de novembre de 2002
es va formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona el conveni
de canvi de titularitat i de transferència de funcions en relació amb els centres
educatius reglats que fins a la data havia gestionat la Diputació de Barcelona com a
serveis impropis i que passaven a integrar-se, per aquest acte, a la xarxa pública
municipal de la ciutat de Barcelona.
El règim jurídic d’aquest conveni establia, en relació amb el patrimoni, la cessió gratuïta
en ús per 30 anys renovables, condicionada a la destinació a funcions educatives
escolars, de les instal·lacions i equipaments que fossin d’ús exclusiu dels Centres
afectats.
Quart.- Que a la Disposició Addicional Segona del conveni de 19 de novembre de 2002
s’establia que els ensenyaments artístics reglats de l’Escola d’Art del Treball seguirien
desenvolupant-se en els mateixos espais en què estaven ubicats, compartint-se en
règim d’utilització conjunta amb els ensenyaments artístics no-reglats de l’Escola d’Arts
i Oficis a l’Edifici 21 del recinte de l’Escola Industrial, situació que es preveía
regularitzar quan ambdues institucions acordin els edificis i espais en què ubicaran
aquells ensenyaments reglats una vegada finalitzat el procés de reorganització dels
diferents centres educatius que es mantenen adscrits a la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Que, d’acord amb la Disposició Transitòria del conveni referenciat de 19 de
novembre de 2002, la qual establia que «D’acord amb allò disposat a la Disposició
Transitòria Tercera dels Estatuts Consorci d’Educació de Barcelona, un cop l’esmentat
Consorci assumeixi les competències atribuïdes per la Carta Municipal de Barcelona i
els referits Estatuts, se subrogarà en la posició jurídica que ostenta l’Ajuntament de
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Barcelona en el present Conveni», en data de 27 de maig de 2009 es va formalitzar
una addenda al conveni de 19 de novembre de 2002, en la qual es deixa constància de
la subrogació del Consorci d'Educació de Barcelona en la posició jurídica, els drets i els
deures que hi ostentava l'Ajuntament de Barcelona (conveni núm. 986/2009, aprovat
per acord núm. 15/2009 del Ple de la Diputació de Barcelona, adoptat per unanimitat en
sessió ordinària de 29 de gener de 2009).
Sisè.- Que, com a conseqüència dels antecedents suara exposats, s’aprovà el
Protocol general de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci
d’Educació de Barcelona per establir els compromisos de transferència de la gestió
dels centres educatius Centre de Formació d’Adults “Can Batlló” i ”Escola d’Arts i
Oficis” de la Diputació de Barcelona, de forma paral·lela mitjançant sengles acords per
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió ordinària de 30 de
setembre de 2010, i pel Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, en
la seva sessió de data 7 d’octubre de 2010.
El Protocol general esmentat estableix, entre els seus compromisos, la previsió d’un
conveni específic de desplegament del propi Protocol, en el qual s’hauran de regular
els aspectes que afectin a recursos humans, cessió de béns immobles i mobles,
compromisos de despeses a assumir per les parts signants, i tots aquells altres que es
consideri adient a l’efecte (compromís Segon.3).
I, a aquests efectes, acorden els següents
PACTES:
I. OBJECTE i TERMINI.
Primer.-

Objecte.

El present conveni té per objecte:
A) Establir el canvi de titularitat a l’Ajuntament de Barcelona dels serveis educatius que
s’imparteixen al “Centre de Formació d’Adults Can Batlló” i a l’”Escola d’Arts i Oficis” de
la Diputació de Barcelona, gestionats fins a la data per l’Àrea d’Educació d’aquesta
Corporació provincial, per a la seva integració a la xarxa municipal de la ciutat de
Barcelona, i la transferència de funcions al Consorci d’Educació de Barcelona, d'acord
amb allò que disposen l’article 123 de la Carta Municipal de Barcelona, el Decret
84/2002, de 5 de febrer, del Govern de la Generalitat, l’Acord del Consell de Direcció
del Consorci d’Educació de Barcelona adoptat en data de 29 de setembre de 2008, i el
Protocol General de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci
d’Educació de Barcelona per establir els compromisos de transferència de la gestió
dels centres educatius de l’Escola de Formació d’Adults “Can Batlló” i l’”Escola d’Arts i
Oficis” de la Diputació de Barcelona.
B) Revocar, a la signatura del present Conveni, la cessió d’ús dels espais que
actualment ocupa l’Institut Escola del Treball de Barcelona a l’edifici 15 del Recinte de
l’Escola Industrial, d’acord amb allò previst a la clàusula Tercera.1 del Conveni subscrit
entre la Diputació de Barcelona i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, de data 31 de desembre de 1994, i establir la cessió d’ús de la Diputació al
Departament d’Educació de la planta segona de l’edifici 21, per tal de traslladar-hi els
espais i instal·lacions ocupats actualment per l’Institut Escola del Treball .
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Segon.- Inscripció registral de la integració dels centres afectats.
1.
La plena integració a la xarxa municipal de Barcelona dels centres educatius
Centre de Formació d’Adults “Can Batlló” i ”Escola d’Arts i Oficis” de la Diputació de
Barcelona es farà mitjançant el canvi de la seva titularitat i la corresponent inscripció, a
favor de l’Ajuntament de Barcelona, en el Registre Especial de Centres de la
Generalitat de Catalunya.
2.
Als efectes de l’apartat anterior, la Diputació de Barcelona facilitarà la
documentació necessària al Consorci d’Educació de Barcelona, el qual es compromet
a efectuar les gestions oportunes per procedir a la inscripció de la nova titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona en el citat Registre.
Tercer.- Termini de vigència.
La durada del present conveni serà fins el dia 18 de novembre de 2032, data final que
coincideix amb la del conveni que es va formalitzar en data de 19 de novembre de 2002
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per al canvi de titularitat i
de transferència de funcions en relació amb els centres educatius reglats que fins a
aquella data havia gestionat la Diputació de Barcelona.
El conveni podrà ser renovat fins el límit màxim que es fixi a la legislació vigent
aplicable en el seu moment.
II. RECURSOS HUMANS.
Quart.-

Personal funcionari.

El personal funcionari de la Diputació de Barcelona que restarà adscrit funcionalment al
Consorci d’Educació de Barcelona consta en la relació que s’acompanya, assenyalada
com Annex I .
Cinquè.-

Adscripció funcional del personal funcionari.

El personal funcionari que formi part de les plantilles, tant de caràcter docent com el
d’administració i serveis, que consta en l'Annex I a aquest Conveni, s’integrarà en
l’organització del Consorci d’Educació de Barcelona amb ple respecte de tots els drets
que tenen actualment a la Diputació de Barcelona, mantenint la dependència i
adscripció orgànica a aquesta i amb adscripció funcional del Consorci d’Educació de
Barcelona.
En conseqüència, el personal que resti adscrit funcionalment al Consorci d’Educació de
Barcelona:
a)

Mantindrà la situació de funcionari en servei actiu a la Diputació de Barcelona.

b)

El seu cost anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona per mentre presti
serveis en qualsevol dels centres educatius esmentats al pacte primer.

c)

Els serà d’aplicació la totalitat dels acords i pactes sobre condicions de treball
dels funcionaris de la Diputació de Barcelona que aquesta tingui subscrits o
subscrigui amb els seus empleats, en tots els seus aspectes: retributius,
condicions de treball, formació, promoció, carreres administratives, millores
socials i resta d’aspectes econòmics, socials i laborals.
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d) Seguirà prestant els seus serveis al centre on està adscrit sens perjudici de la
mobilitat voluntària a altres llocs de la Diputació prevista en el reglament de
provisió de llocs d’aquesta, mitjançant els mecanismes de trasllats, provisió i
promoció vigents a la Diputació.

e) El personal docent podrà ser integrat a un altre centre de la xarxa pública
municipal per motius d’ordenació acadèmica, de modificació de l’oferta o dels
serveis educatius, sempre que existeixi conformitat d’ambdues institucions i de
la persona afectada, prèvia negociació amb la representació sindical de la
Diputació.
Sisè.- Règim del personal en situació d’interinitat.
El personal docent i el d’administració i serveis que es trobi en situació d’interinitat a la
Diputació de Barcelona, mitjançant un nomenament en plaça vacant, seguirà prestant
els seus serveis amb igualtat de drets i condicions de treball fins a la provisió definitiva
de la plaça sens perjudici que el Consorci d’Educació de Barcelona, d’acord amb les
plantilles definides per a la seva xarxa, decideixi renovar al seu càrrec les places que
consideri oportunes, segons les necessitats.
Setè.- Obligacions respectives del Consorci d’Educació de Barcelona i de la
Diputació de Barcelona.
1.

Seran a càrrec del Consorci d’Educació de Barcelona:
a) La provisió que resulti necessària en relació amb les vacants que es generin
als centres integrats per qualsevol motiu (jubilació, excedència, trasllat,
etc.).
b) Les contractacions de personal i la cobertura de les substitucions de les
plantilles a extingir, sigui quina sigui la causa d’aquestes.
c) La retribució de la resta de personal que presti els seus serveis en els
centres integrats procedents de la Diputació de Barcelona i no sigui empleat
d’aquesta.
d) El cost del personal funcionari de les plantilles docents dels centres
integrats que, si escau, i mitjançant els procediments legals, sigui adscrit a
la plantilla del Consorci d’Educació de Barcelona.

2.

Compromisos de la Diputació de Barcelona:
a) L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona fins a la finalització del
curs 2010-2011 es concreta en l’assumpció de les despeses del personal
que durà a terme les funcions relatives a la docència, l’administració i
serveis als dos centres objecte d’aquest conveni.
b) A partir del curs 2011-2012, la Diputació de Barcelona assumirà les
retribucions del personal empleat seu que presti els seus serveis als dos
centres transferits, i les corresponents a la resta del personal seran
assumides pel Consorci d’Educació de Barcelona.

Vuitè.- Comissió mixta de recursos humans.
A l’objecte de fixar els criteris de funcionament i fer un seguiment de tots aquells
aspectes relacionats amb les condicions de treball del personal, es crearà una
Comissió mixta integrada per representants del Consorci d’Educació de Barcelona, de
la Diputació i de les centrals sindicals representatives a la Diputació. Les condicions de
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treball seran desenvolupades respectant els acords i pactes subscrits entre la Diputació
de Barcelona i la representació sindical dels seus treballadors i que en cada moment
estiguin vigents.
Aquesta Comissió mixta es reunirà a petició de qualsevol de les parts en un termini
màxim de 15 dies.
Els acords assumits en el si d’aquesta Comissió es formalitzaran mitjançant addenda al
present Conveni.
III. PATRIMONI
Novè.- Cessió d’ús dels immobles afectats i espais a revertir a la Diputació.
1.1
La Diputació de Barcelona cedeix a l’Ajuntament de Barcelona l’ús, com a
Centres educatius, dels espais, edificis i equipaments ubicats al recinte de l’Escola
Industrial que corresponen a les Escoles “Centre de Formació d’Adults Can Batlló” i
“Escola d’Arts i Oficis” que consten en el Quadre de superfícies construïdes a cedir i a
revertir que consta com Annex V a aquest Conveni.
1.2 La Diputació de Barcelona cedeix al Departament d’Educació l’ús de la 2a planta de
l’edifici 21 per tal d’ubicar les instal·lacions de l’Institut Escola del Treball de Barcelona
que actualment es troben ubicades a les plantes 1ª i 2ª i aula de la planta baixa de
l’edifici 15, i el Departament d’Educació, mitjançant el Consorci d’Educació de
Barcelona, es compromet a desocupar tots els espais que ha vingut ocupant a l’edifici
15 del citat Recinte.
1.3 La Diputació de Barcelona cedeix al Departament d’Educació l’ús de 350 m2 de
l’edifici 20 per tal d’ubicar les instal·lacions del centre de Formació d’Adults de Palau de
Mar
1.4 S’adjunten al present Conveni Plànol general del Recinte de l’Escola Industrial
(Annex II) i Plànols de detall dels edificis i espais afectats per aquesta actuació
(Annex III), en els quals s’assenyalen els recintes escolars (edificis i espais exteriors) i
els espais a revertir a la Diputació de Barcelona.
2.
La descripció dels immobles afectats per l’actuació objecte de Conveni és la
següent:
-Edifici d’ús compartit entre els Centres gestionats pel Consorci d’Educació de
Barcelona i la Diputació de Barcelona:
Localització física: Centre 0067, Ubicació: E20
Codi d’Actiu: F000911. Descripció: Escola Industrial Escola d’Adults “Can
Batlló”
Naturalesa jurídica: Domini Públic Servei Públic.
-Edifici d’ús exclusiu de la Diputació de Barcelona però que comparteix instal·lacions i
servituds amb l’edifici 20:
Localització física: Centre 0067, Ubicació: E25
Codi d’Actiu: F000916. Descripció: Escola
d’Agricultura
Naturalesa jurídica: Domini Públic Servei Públic.
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-Edifici d’ús exclusiu dels Centres gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona:
Localització física: Centre 0067, Ubicació: E21
Codi d’Actiu: F000912. Descripció: Escola Industrial Escola d’Arts i Oficis
Naturalesa jurídica: Domini Públic Servei Públic.
-Edifici 15, a revertir a Diputació de Barcelona:
Localització Física: Centre 0067, Ubicació: E15
Codi d’Actiu: F000908
Naturalesa Jurídica: Domini Públic Servei Públic
3.
Els espais que es cedeixen tant al Departament d’Educació com a l’Ajuntament
de Barcelona es posaran a disposició del Consorci d’Educació de Barcelona a partir del
dia 1 de juliol de 2011, el qual, a la mateixa data, posarà a disposició de la Diputació de
Barcelona tots els espais de l’edifici 15 ocupats actualment per l’Escola del Treball i es
farà càrrec de les despeses que pugui ocasionar aquesta desocupació.
4. Els espais que actualment ocupa l’Institut Escola del Treball de Barcelona als
edificis 11 i 17, dels quals es va cedir el dret d’ús al Departament d’Educació mitjançant
el conveni de 31 de desembre de 1994, no resulten modificats pel present Conveni.
Aquesta cessió té caràcter gratuït, i les parts acorden prorrogar el termini de vigència
establert en el Conveni de data 31 de desembre de 1994 fins el dia 18 de novembre de
2032, sens perjudici que pugui ser renovat ulteriorment per acord exprés de les parts
signants fins el límit màxim que es fixi a la legislació vigent aplicable en el seu moment.
Quant al manteniment, millora i conservació dels edificis 11 i 17, seran d’aplicació els
Acords Onzè, Tretzè i Catorzè, així com qualsevol altra disposició del present Conveni
que faci referència als edificis cedits.
Desè.- Caràcter i vinculació de la cessió d’ús.
La precedent cessió d’ús tindrà caràcter gratuït i la durada prevista al pacte Tercer
d’aquest conveni, renovable per mutu acord exprés entre ambdues parts fins el límit
màxim que es fixi a la legislació vigent aplicable en el seu moment, i serà vigent mentre
es mantingui l’afectació dels espais, edificis, equipaments i instal·lacions cedits a la
funció educativa escolar pública. En cas contrari els esmentats equipaments tornaran a
la possessió i lliure disposició de la Diputació de Barcelona i quedarà sense efecte la
cessió d’ús pactada, sense necessitat d’avís o requeriment previ de cap mena.
Onzè.- Obres d’adequació, millora, conservació i manteniment dels espais cedits.
1.
A partir de l’1 de juliol de 2011 el Consorci d’Educació de Barcelona tindrà cura
del manteniment dels espais, edificis, equipaments i instal·lacions cedides, així com de
la millora, conservació i adequació funcional, estructural i de seguretat dels edificis
corresponents. En conseqüència, en relació amb el conjunt immoble cedit, el Consorci
d’Educació de Barcelona s’obliga a:
a) Assumir les despeses de conservació i manteniment, així com les reparacions
ordinàries i extraordinàries, de manera que es trobi en condicions òptimes per
atendre la seva finalitat.
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b) Executar pel seu compte i càrrec exclusiu, les obres necessàries per a la seva
adaptació i millora, per tal d’adequar-lo a les necessitats funcionals i
arquitectòniques reglades per les lleis específiques de centres docents.
c) Acceptar, sempre que no interfereixin la normal activitat docent, les actuacions
a desenvolupar per la Diputació de Barcelona previstes al Pla Especial
d’Ordenació de l’Escola Industrial.
d) Vetllar pel compliment de les disposicions legals i reglamentàries en matèria
d’edificació i d’instal·lacions i executar, pel seu compte i càrrec exclusiu, les
obres necessàries per a tal finalitat.
2.
En relació amb les obres de conservació i manteniment esmentades a l’apartat
1.a) precedent:
a) El Consorci d’Educació de Barcelona, a partir del programa vigent de la
Diputació, redactarà un nou programa integral de manteniment dels edificis,
dels equipaments i de la zona del seu entorn objecte del present conveni, que
abastarà el termini de 5 anys.
b) El referit programa haurà de comptar amb la conformitat de la Diputació de
Barcelona, vistos els informes emesos al respecte per la Gerència de Serveis
d’Educació i per la Subdirecció d’Edificació d’aquesta Corporació.
c) El programa, que serà actualitzat cada cinc anys seguint-se el mateix
procediment, serà objecte d’implementació pel Consorci d’Educació de
Barcelona.
d) S’entendran automàticament autoritzades les obres de manteniment que, de
conformitat amb l’indicat programa, sigui necessari executar. Les de caràcter
especial, derivades de necessitats sorgides una vegada aprovat el programa,
requeriran la conformitat dels departaments esmentats.
3.
Als efectes de vetllar pel compliment del programa, la Subdirecció d’Edificació
de la Diputació, emetrà, cada cinc anys, informe valorant l’adequada conservació de
l’estructura dels edificis, de les cobertes, de les façanes i la seva obra de fàbrica, de les
fusteries, dels elements verticals de comunicació (mecànics o no), dels espais i de les
instal·lacions.
4.
En el supòsit que l’expressat informe fos desfavorable, la Diputació podrà instar
al Consorci d’Educació de Barcelona a realitzar les obres necessàries, en el termini que
es fixi, per mantenir en adequat estat d’ús els edificis, espais i instal·lacions segons les
indicacions de l’informe, el qual podrà ser contrastat amb dos dictàmens pericials,
realitzats per dos arquitectes de reconeguda solvència, designats un pel Consorci
d’Educació de Barcelona i l’altre per la Diputació.
5.
Si les obres requerides no arribessin a executar-se en el termini que a tal efecte
hagi fixat la Diputació de Barcelona, les efectuarà aquesta, sent les despeses que es
generin a càrrec del Consorci d’Educació de Barcelona.
6.
La realització de les obres esmentades a l’apartat 1.b) del present pacte per
part del Consorci d’Educació de Barcelona es subjectarà a les prescripcions següents:
a)

Qualsevol actuació de millora funcional o d’infraestructura dels edificis es farà
conforme al projecte redactat i tramitat pel Consorci d’Educació de Barcelona,
prèvia conformitat al respecte de la Diputació de Barcelona, a la vista dels
informes emesos per la Subdirecció d’Edificació i per la Gerència de Serveis
d’Educació.
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b)

c)

d)

El projecte d’obres caldrà que contempli totes les necessàries per tal
d’adequar els espais i les instal·lacions a les necessitats actuals d’ús públic,
pel què fa a la qualitat de les instal·lacions, a l’estalvi energètic, a la seguretat i
al seu bon ús arquitectònic; tot això de conformitat amb el que a l’efecte es
preveu a les disposicions legals i reglamentàries en matèria d’edificació.
La conformitat de la Diputació amb el projecte comporta l’autorització per
portar a terme les obres, però si durant l’execució de l’obra calgués fer
modificacions en el projecte aprovat, només es podran efectuar prèvia la
conformitat de la Diputació en els termes assenyalats a la lletra a) d’aquest
pacte. En el supòsit que dites modificacions no fossin substancials o no
afectessin la concepció global del projecte serà suficient la prèvia conformitat
de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació.
Finalitzada l’obra, el Consorci d’Educació de Barcelona lliurarà a la Diputació
un joc de plànols, en el suport a l’ús que es convingui, de les obres
executades, indicant el pas exacte de les instal·lacions i els serveis. Aquests
plànols serviran de base per a elaborar el programa de manteniment.

Dotzè.- Compromisos específics en matèria de reparació d’edificis.
Atès que és necessari procedir a la reparació d’una part de la coberta de l’Edifici 17 del
Recinte de l’Escola Industrial, d’acord amb el detall que consta en el plànol que
s’adjunta com Annex IV d’aquest Conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a
executar aquesta obra pel seu compte i a càrrec exclusiu, d’acord amb el projecte que
serà redactat i tramitat per aquesta Corporació, prèvia conformitat del Consorci
d’Educació de Barcelona. Aquesta reparació s’efectuarà en el moment que acordin
ambdues parts per tal de no interferir en la normalitat de l’activitat docent.
Tretzè.-

Pagament de les despeses comunes dels espais exteriors del
recinte de l’Escola Industrial.

1.
Serà a càrrec del Consorci d’Educació de Barcelona el pagament de la part
proporcional de les despeses que trimestralment li facturarà la Diputació de Barcelona
derivades del manteniment dels espais exteriors d’ús general del recinte, jardineria,
manteniment de l’enllumenat públic, de les xarxes de serveis i clavegueram, vigilància,
neteja i, en general, de qualsevol altre despesa que resulti del funcionament normal del
recinte on estat ubicats els Centres integrats. Excepcionalment, durant els cinc primers
anys de vigència del conveni el Consorci d’Educació de Barcelona quedarà exempt del
pagament.
2.
Una vegada hagi transcorregut el termini d’exempció de pagament previst a
l’apartat anterior es constituirà una Comissió Administradora del recinte de l’Escola
Industrial, on participaran les institucions que hi siguin presents i que serà presidida per la
Diputació de Barcelona, que tindrà per objecte regular el funcionament dels espais i
elements públics d’acord amb un programa de gestió aprovat per l’esmentada comissió i
que es concretarà en un conveni regulador a subscriure per les parts ubicades al Recinte.
Aquesta comissió vetllarà pel correcte manteniment i ús de la urbanització del recinte, de
les instal·lacions i de l’accessibilitat dels accessos.
Catorzè.-

Obligacions del Consorci d’Educació de Barcelona en relació amb
l’assegurança dels immobles objecte de cessió.

1.
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona incorporaran els
immobles, i/o espais objecte de cessió en les pòlisses d’assegurances que tenen
subscrites per al conjunt del seu patrimoni i que cobreixen el seu valor, obligant-se a
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aplicar qualsevol indemnització rebuda als immobles sinistrats. Les obres a realitzar per
aquest concepte es regularan d’acord amb el previst en el Pacte Onzè d’aquest
conveni.
2.
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat
administrativa, civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en els espais
cedits en ús al Consorci d’Educació de Barcelona.
El Consorci d’Educació de Barcelona 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, sens perjudici que pugui reclamar aquest import
contra els causants directes dels danys.
Amb aquesta finalitat, el Consorci d’Educació de Barcelona inclourà a les seves
pòlisses d’assegurança la cobertura dels danys que com a conseqüència de la seva
activitat es puguin produir sobre els béns objecte del present conveni i haurà de lliurar
certificat de la companyia asseguradora acreditant l’esmentada cobertura.
Quinzè.-

Cessió dels béns mobles dels espais a cedir.

La cessió d’ús dels immobles prevista en el pacte Novè comporta simultàniament la
cessió en propietat a favor del Consorci d’Educació de Barcelona de tots els béns
mobles que es trobin en els espais cedits en data d’1 de juliol de 2011, així com del
fons bibliogràfic, mobiliari, materials diversos i altres que siguin d’ús exclusiu dels
centres. A aquest efecte, en un termini de tres mesos a comptar des de la signatura del
present conveni es facilitarà per part de la Diputació de Barcelona l’inventari del
patrimoni moble cedit en propietat al Consorci d’Educació de Barcelona, que serà
elaborat pel Grup específic de Treball al qual es fa referència al Pacte Vint-i-dosè del
present conveni.
La substitució o reposició dels béns mobles esmentats serà a càrrec del Consorci
d’Educació de Barcelona a partir de la data d’entrada en vigor del present conveni.
IV. ASPECTES DOCENTS.
Setzè.-

Gestió acadèmica.

1.
El Consorci d’Educació de Barcelona assumeix l’obligació de mantenir
l’ordenació acadèmica establerta per la Diputació de Barcelona per al curs 2010-2011
fins a la finalització d’aquest.
2.
La Diputació de Barcelona seguirà fent-se càrrec del personal docent,
administratiu i de serveis d’acord amb aquesta ordenació acadèmica fins a la
finalització del curs 2010-2011, garantirà l’activitat docent prevista adoptant els acords
que siguin necessaris a l’efecte a la Comissió de seguiment, i posarà a disposició del
Consorci d’Educació de Barcelona l’arxiu acadèmic que correspon a la Escola d’Arts i
Oficis i al Centre de Formació d’Adults Can Batlló.
Pel que fa referència al Fons artístic de l’Escola d’Arts i Oficis propietat de la Diputació
de Barcelona, les parts acorden que, atesa la seva ubicació a l’edifici 21 cedit al
Consorci d’Educació de Barcelona, aquesta entitat es farà càrrec de la seva custòdia.
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3.
Així mateix, per l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona es trametrà al
Consorci d’Educació de Barcelona tota la informació i documentació necessària per tal
que aquest es subrogui en les relacions jurídiques necessàries per a la gestió
acadèmica dels centres objecte del present conveni.
Dissetè.- Ingressos dels centres integrats derivats dels convenis de col·laboració amb
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
La Diputació de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona iniciaran les gestions
oportunes davant del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb
l’objecte de modificar els convenis de col·laboració econòmica vigents en aquesta data,
en base al canvi de titularitat de les Escoles.
Els ingressos generats per aquest concepte pels Centres integrats correspondran en la
seva totalitat al Consorci d’Educació de Barcelona, sempre i quan es refereixin al
període de vigència del conveni i, en qualsevol cas, amb posterioritat a la data oficial
d’inici del curs escolar 2011-2012. En cas contrari correspondran a la Diputació de
Barcelona.
V.

ASPECTES LOGÍSTICS

Divuitè.-

Seguretat.

La Diputació de Barcelona prestarà el servei de control d’accessos al recinte de l’Escola
Industrial. També prestarà el servei de vigilància d’exteriors a través de les càmeres
instal·lades a l’efecte.
La Diputació de Barcelona rebrà el senyal d’alarma (incendis i intrusió) dels equips
instal·lats als interiors dels edificis cedits i tindrà l’obligació d’avisar per telèfon
immediatament als efectius de seguretat propis dels centres docents cedits per comprovar
la veracitat del senyal rebut.
Dinovè.- Plans d’autoprotecció.
La Diputació farà lliurament al Consorci d’Educació de Barcelona dels plans
d’autoprotecció relatius als edificis cedits, tot acompanyant la documentació en suport
digital.
Vintè.- Procediment de coordinació entre el Consorci d’Educació de Barcelona i la
Diputació de Barcelona en aspectes de prevenció de riscos laborals.
A la signatura del present Conveni s’establirà un procediment de coordinació entre el
Consorci d’Educació de Barcelona i la Diputació de Barcelona en relació amb la
prevenció de riscos laborals.
VI. PREVISIONS SOBRE LA GESTIÓ DEL CONVENI.
Vint-i-unè.-

Comissió de seguiment del conveni.

1.
Es constituirà una Comissió de seguiment del conveni, encarregada de
proposar la resolució de totes les qüestions que es derivin d’aquest, així com de complir
les responsabilitats que se l’assignen en els seus pactes. Tindrà per objectius generals
establir les directrius precises per a l’execució del conveni, vetllar pel seu compliment,

26

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

fer d’interlocutor operatiu entre les institucions, i informar i formular les propostes de
resolució pertinents als òrgans de govern de les respectives entitats signatàries.
2.
La Comissió de seguiment es reunirà un mínim de dues vegades l’any, una a
l’inici del curs escolar i l’altre al final de curs, i estarà composada per sis membres, tres
en representació del Consorci d’Educació de Barcelona, designats per la seva
Presidència, i tres en representació de la Diputació de Barcelona, designats per la seva
Presidència.
3.
Exercirà la Presidència de la Comissió, de forma rotatòria i alternativament
cada dos cursos escolars, cadascuna d’ambdues institucions que la composen,
mitjançant un dels seus representants en cada cas, començant per la Diputació de
Barcelona, i n’assumirà les funcions de Secretaria un representant de la institució que
no exerceixi la Presidència. La Comissió es reunirà sempre que la convoqui la
Presidència o alguna de les dues parts ho sol·liciti, i la convocatòria serà realitzada per
la Secretaria amb una antelació mínima de deu dies, aixecant-ne acta de cada reunió
que es celebri.
Vint-i-dosè.-

Grup específic de treball.

1.
Una vegada subscrit el present Conveni, es constituirà un Grup específic de
treball integrat per representants del Consorci d’Educació de Barcelona i de la
Diputació de Barcelona, a l’objecte de determinar els aspectes següents:
a)
Relació de les obres necessàries a realitzar per delimitar l’ús dels espais que
es cedeixen a fi d’independitzar al màxim possible l’ús i gestió dels edificis i plantes
afectats, i el seu pressupost. Aquesta relació s’haurà de realitzar en un termini de dos
mesos des de la signatura el present Conveni.
Una vegada determinat el pressupost de les obres, la Diputació de Barcelona i el
Consorci d’Educació de Barcelona assumiran el cost de les obres que afectin als espais
que utilitzin respectivament i l’assumpció serà per meitats en relació amb les obres que
afectin a espais comuns.
b)
Descripció dels espais d’ús compartit dels edificis 20 i 25 i criteris de prestació
dels serveis generals d’aquests espais (neteja, vigilància dels edificis, custòdia dels
béns, manteniment... ).
c)
Proposta de gestió de les instal·lacions i subministraments continus dels edificis
objecte de cessió i de segregació si escau de les escomeses d’aquests, de manera
que es garanteixi la independència de funcionament i la normal activitat de cada espai.
Dels termes en els quals es realitzi efectivament la susdita segregació en el seu
moment se n’estendrà l’acta corresponent, que serà signada pel Consorci d’Educació
de Barcelona i per la Diputació de Barcelona.
d)
Determinació de les servituds entre edificis (línies de comunicació, accés de
persones amb discapacitat, utilització d’ascensors...).
e)
Determinació de les imatges corporatives respectives en els àmbits afectats
(interiors i exteriors).
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f)
Inventari de béns mobles objecte de cessió en propietat d’acord amb allò
previst a l’Acord Quinzè d’aquest Conveni. Aquest inventari haurà de ser el·laborat en
el termini màxim de tres mesos des de la signatura del Conveni.
g)
Inventari d’equipaments i serveis de l’àmbit afectat per l’actuació objecte de
Conveni relatius a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
h)
Relació dels contractes i convenis vigents que afecten als espais i edificis
objecte del present document administratiu, i proposta d’extinció o subrogació del
Consorci d’Educació de Barcelona en la posició jurídica de la Diputació de Barcelona
respecte dels vigents, i de la Diputació de Barcelona en els subscrits pel Departament
d’Educació i que afecten als espais actualment ocupats per l’Escola del Treball.
2.
Una vegada determinats pel Grup específic de treball tots aquests aspectes,
així com qualsevol altre que pugui afectar als espais objecte d’aquesta actuació, es farà
una proposta sobre gestió, despeses de logística, manteniment, les que puguin derivarse de reparacions ordinàries i altres de caràcter general així com les que puguin
correspondre a impostos, tributs, contribucions i altres gravàmens, i s’establiran els
coeficients de participació que correspongui a cada entitat per cada concepte.
Vint-i-tresè.-

Desplegament del conveni.

1.
Els pactes del present conveni podran desplegar-se mitjançant la celebració de
convenis específics a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i el Consorci
d’Educació de Barcelona en tots aquells aspectes que es consideri adient regular
d’acord amb les propostes que efectuï prèviament a l’efecte la Comissió de seguiment
del conveni.
2.
Amb aquesta finalitat el Consorci d’Educació de Barcelona es compromet a
presentar a la Comissió de seguiment, abans del dia 15 de febrer de 2011, el programa
acadèmic previst per al curs 2011-2012, incloent les activitats docents que hi té previst
desenvolupar, a fi i efecte que en aquesta Comissió es determinin les activitats docents
objecte de transferència i s’adoptin les mesures adients per tal de fer efectiva
l’esmentada transferència.
VII.

ENTRADA EN VIGOR I CAUSES D’EXTINCIÓ.

Vint-i-quatrè.- Entrada en vigor del conveni.
El present Conveni produirà efectes plens a partir del moment en què es formalitzi,
sens perjudici del fet que la plena integració a la xarxa municipal de Barcelona dels
centres educatius Centre de Formació d’Adults “Can Batlló” i “Escola d’Arts i Oficis”
s’efectuarà en el moment en què sigui inscrit el canvi de titularitat a favor de
l’Ajuntament de Barcelona en el Registre Especial de Centres de la Generalitat de
Catalunya.
Un cop inscrit l’esmentat canvi de titularitat, la resolució d’inscripció s’inserirà com
addenda al present conveni.
Vint-i-cinquè.- Causes d’extinció del conveni.
Seran causes d’extinció del present conveni, a més de l’exhauriment del termini de
vigència sense que s’hagi procedit a la pròrroga del mateix, la resolució per mutu acord
de les parts, l’incompliment de les obligacions contretes i qualsevol altra causa
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legalment establerta. En especial serà causa de resolució la denúncia per qualsevol de
les administracions signants, notificada amb una antelació mínima d’un any abans de
l’inici del curs escolar.
VIII. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.
Vint-i-sisè.-

Règim jurídic aplicable.

El present conveni té la consideració de conveni interadministratiu de cooperació,
previst en els articles 303 a 311 del Reglament d’activitats, obres i serveis dels ens
locals de Catalunya, i per tot allò no previst en les presents clàusules, es regirà per les
disposicions esmentades i per les de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vint-i-setè.-

Jurisdicció competent.

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que
pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. Les qüestions litigioses que
malgrat tot es produeixin en la seva interpretació i compliment seran de coneixement i
competència dels tribunals o jutjats de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de
Barcelona.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
Durant el curs escolar 2010-2011 la Diputació de Barcelona es farà càrrec de les
despeses de logística i manteniment dels Centres educatius “Centre de Formació
d’Adults Can Batlló” i “Escola d’Arts i Oficis” així com de les que afectin a la utilització
dels espais comuns del recinte de l’Escola Industrial.
No obstant això, durant aquest període el Consorci d’Educació de Barcelona es farà
càrrec del cost de les despeses de funcionament propi (material fungible, informàtica,
comunicacions, telefonia...), així com d’aquelles que es derivin de la prestació dels
serveis generals per a la utilització dels espais cedits per tal d’ésser ocupats
temporalment pel CFA Palau de Mar en la part proporcional que correspongui.
DISPOSICIÓ RESOLUTÒRIA ÚNICA.
A la signatura del present conveni restarà sense efecte el Conveni subscrit en data 31
de desembre de 1994 entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona sobre col·laboració en el funcionament i
manteniment de l’Institut de Formació Professional “Escola del Treball” de Barcelona,
excepció feta de les seves clàusules Sisena i Setena, i de la cessió d’ús dels espais,
edificis i equipaments dels edificis 11 i 17 del Recinte Escola Industrial prevista en el
citat Conveni, que continua vigent en els termes que s’exposen en el Pacte Novè.4 del
present conveni.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.
Totes les referències que el present document fa a les Diputacions provincials s’entén
que són fetes als Consells de Vegueria en els termes d’allò que disposa la Llei 30/2010,
del 3 d’agost, de vegueries.
I en prova de conformitat, signen el present Conveni, per quadruplicat exemplar i a un
sol efecte, en els llocs i dates que s’indiquen.
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PEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE
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PER
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DIPUTACIÓ
BARCELONA
...

DE

.

Segon.- Aprovar els annexos I a V del referit conveni, que formen part integrant
d’aquest i que s’adjunten al present dictamen.
Tercer.- Instar la realització dels tràmits administratius necessaris per a la modificació
del pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Àrea d’Educació de la
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2011 per tal de donar cobertura als
compromisos derivats del susdit conveni.
Quart.- Facultar les Presidències delegades de les Àrees d’Educació i d’Hisenda i
Recursos Interns per tal que, dins l’àmbit de llurs competències, facin efectius els
pactes establerts en el conveni de referència.
Cinquè.- Facultar la Presidència d’aquesta Diputació per a la signatura del conveni a
subscriure, així com per a l’adopció de quantes resolucions i la realització de quants
tràmits siguin necessaris per a l’efectivitat dels presents acords.
Sisè.Notificar els presents acords al Consorci d’Educació de Barcelona, a
l’Ajuntament de Barcelona i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
per a llur coneixement i efectes.
Després de la lectura de l’enunciat del Dictamen, la Presidència cedí l’ús de la paraula
a la Diputada presidenta de l’Àrea d’Educació Sra. García Suárez per explicar el
seu contingut. Com segurament vostès deuen saber, començà dient, la Diputació de
Barcelona és, a l’actualitat, titular de dos centres educatius ubicats en el recinte de
l’Escola Industrial, concretament m’estic referint a l’Escola d’Arts i Oficis i al Centre de
Formació de persones adultes Can Batlló. En el mateix recinte de l’Escola Industrial,
també hi ha altres centres educatius la titularitat dels quals és de l’Ajuntament de
Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, com ara l’IES Escola del Treball o bé
l’Escola d’Arts del Treball, que havien estat també, ho recordaran, de titularitat de la
Diputació i que, actualment, són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona,
d’acord amb diversos convenis, els més importants, els subscrits el 31.12.1994 i el
19.11.2002.
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D’altra part, afegí, com també els consta a vostès, estic segura, la gestió de l’educació
pública a la ciutat de Barcelona, i en totes les franges educatives des del que respecta
a l’educació infantil fins a la postobligatòria i la permanent, tant si els centres
originàriament són de la Generalitat com si ho eren de l’Ajuntament, correspon al
Consorci d’Educació de Barcelona, constituït per ambdues administracions l’any 2002
en virtut de la Carta Municipal de Barcelona, aprovada amb rang de llei l’any 1998. Així
doncs, des del 01.01.2009, data en què va assumir efectivament i de manera general
les seves comeses de gestió, el Consorci d’Educació de Barcelona és l’únic ens
d’administració i gestió de la xarxa d’ensenyament públic a la ciutat.
Com a conseqüència de la creació del Consorci i en aplicació, precisament, del que
estableix la Carta Municipal, la Diputació de Barcelona té la voluntat d’integrar els dos
centres educatius comentats anteriorment: l’Escola d’Arts i Oficis i l’Escola d’Adults de
Can Batlló, dels quals encara en aquests moments és titular, i ho vol fer precisament
en el marc competencial i organitzatiu que els correspon com a centres situats a la
ciutat de Barcelona. Aquesta integració és plenament coherent, entenem, amb la
trajectòria que ha tingut la Diputació fins a aquest moment, la que ha seguit de manera
continuada al llarg dels anys per reubicar cadascú dels serveis que històricament havia
prestat i que ara no corresponen als organismes que, fruit del desenvolupament
democràtic i institucional del país, els pertoca de manera definitiva. Aquest punt és
també, des del nostre punt de vista, lògic pensant en la necessària planificació
inherent a un servei públic tan important com és l’educació. Des d’aquesta perspectiva,
és de tota coherència que les escoles de Can Batlló i Arts i Oficis s’incorporin
plenament a l’administració responsable de la xarxa pública educativa de la ciutat de
Barcelona, que és el que, en essència, significa l’acord que avui portem a aquest Ple
per a la seva consideració. Què implica? Això implica la definició d’acords en diversos
àmbits, entre els quals la resituació d’alguns elements de caràcter patrimonial fruit de
convenis anteriors, com l’abans esmentat, referit a l’IES Escola del Treball. En aquest
sentit i en aquest mandat, ja hi han hagut diverses trobades, diverses converses i
compromisos institucionals. Així, el proppassat mes de setembre es va aprovar un
protocol d’intencions per formalitzar aquest procés i assegurar jurídicament els
aspectes que el configuren, entre els quals aquells que fan referència a la continuïtat
de serveis i a les cessions i reversions d’espais. Per donar compliment a la voluntat de
situar la gestió dels centres docents en l’administració educativa corresponent, és en
aquest Ple, precisament, que proposem prendre l’acord de signar un nou conveni amb
la Generalitat i l’Ajuntament. Què diu aquest conveni? Molt sintèticament. Primer, es
transfereix la titularitat de les escoles d’Arts i Oficis i de Can Batlló a l’Ajuntament de
Barcelona. La gestió d’aquests centres, en virtut, tal i com hem vist, de la Carta
Municipal es farà a través del Consorci d’Educació de Barcelona. El procés s’ha fet,
com ja és habitual en els casos similars que anteriorment ha fet la nostra Diputació,
amb totes les garanties personals i laborals per al personal que treballa en ambdues
escoles i, que fins ara, depèn de l’Àrea d`Educació de la Diputació. En segon terme, el
que aprovem amb aquest conveni és que se cedeixen en ús els espais, edificis i
equipaments corresponents a aquests centres, els quals es delimitaran en cada cas
diferenciant els espais d’ús del Consorci d’Educació de Barcelona dels que
continuaran sent d’ús de la Diputació, També s’acorda que aniran a càrrec del
Consorci les despeses ocasionades pels moviments que siguin necessaris i, en tercer
lloc, es reverteix a la Diputació que fins ara es venia fent, per part del Consorci
d’Educació de Barcelona, de l’Edifici 15 del recinte de l’Escola Industrial, que és dels
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que fan façana al carrer Comte d’Urgell. En quart lloc, s’especifiquen diverses
qüestions concretes relatives a patrimoni, manteniment, seguretat, vigilància i altres
aspectes que es deriven de la voluntat de totes les parts de garantir el bon
funcionament dels centres sigui quina sigui la seva titularitat.
Explicats els punts del conveni, voldria en un minut manifestar que, per a l’Àrea
d’Educació i per a mi mateixa com a presidenta, poder portar avui aquest punt per a la
seva aprovació té una doble satisfacció. Per una part, el convenciment que avui
donem un pas més en l’objectiu d’anar situant la titularitat i la gestió dels centres
educatius en la xarxa pública que li correspon, en aquest cas, el Consorci d’Educació
de Barcelona. En segon lloc, la segona satisfacció és que realment pensem que
aquesta decisió política ha de tenir, sens dubte, una repercussió en la millora dels
serveis públics, en la seva eficàcia i eficiència i, per tant, en una qualitat de l’educació i
en una millor prestació de la mateixa als ciutadans i ciutadanes, objectiu principal de la
nostra tasca política. Han estat molts mesos de treball. Voldria agrair als diversos
serveis de l’Àrea d’Hisenda, a Patrimoni, a Recursos Humans, a Edificació, a Logística
i Sistemes d’Informació, als serveis de Secretaria General de la corporació, així com
també voldria felicitar de manera expressa la Gerència de Serveis d’Educació i, en
definitiva, totes les persones que han col·laborat a fer-ho possible. Felicitar i agrair els
esforços esmerçats per arribar al bon fi que creiem que és la proposta d’acord que
avui presentem. Igualment, m’agradaria expressar el meu agraïment a tota la feina i al
to d’acolliment, de facilitat i d’entesa que en tot moment hem trobat tant entre els
responsables del Consorci d’Educació de Barcelona com del seu Ajuntament,
agraïment que voldria significar especialment en la persona de la seva regidora
d’Educació i companya diputada, la senyora Montserrat Ballarín. Voldria, també, donar
les gràcies de manera especial als equips directius i a tot el personal dels dos centres
implicats en el traspàs, tant el personal docent com el no docent per la seva
comprensió, i la seva disposició en tot aquest procés. Com passa sovint, els acords
que prenem en aquesta sala afecten la vida de persones que han de sentir-se
informades i acompanyades en tot allò que els afecti. Això hem procurat amb una
atenció individualitzada a tots els treballadors i em sembla poder dir que l’actitud i la
manera de fer de Can Batlló i d’Arts i Oficis ha estat fonamental perquè el procés
conclogui, tal i com ho reflecteixen els acords. I, finalment, agrair l’interès demostrat
pels diputats i diputades que formen la Comissió Informativa de l’Àrea d’Educació, amb
els quals he compartit la informació de l’acord que portem avui a aquesta sessió
plenària. Res més. Espero que aquestes propostes d’acord que acabo de presentar
mereixin el suport de tots vostès.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
5.- Dictamen de data 11 de novembre de 2010 que proposa aprovar la
convocatòria i el Plec de bases per seleccionar l’entitat financera amb la qual es
formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local.
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I. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. L’àmbit competencial de les Diputacions prioritza l’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis i, de forma especial, als de menor capacitat
econòmica i de gestió.
Els diferents Plans d’Actuació del Mandat aprovats per la Diputació de Barcelona han
establert com objectiu estratègic la cooperació econòmica i tècnica en el finançament
de les inversions municipals, a través de la consecució de crèdits, per als ajuntaments
i entitats municipals descentralitzades (per acrònim EMD), en les millors condicions
possibles.
2. La Diputació de Barcelona va aprovar al maig de 1994 el Programa de Crèdit Local.
L’objectiu era obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments i EMD
de la província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions a través
de la signatura d’un conveni amb una entitat financera, facilitant la gestió per a la
consecució de préstecs especialment a aquells ajuntaments i EMD amb menor
capacitat econòmica, i a més, subsidiar part de la càrrega financera que se’n derivés
d’aquest nou endeutament.
De resultes del procediment tramitat, l’any 1994, l’entitat financera seleccionada fou la
Caixa d’Estalvis de Catalunya.
3. Per a l’any 2009, a causa de la situació del mercat financer que no permetia oferir
un diferencial dels préstecs en condicions anàlogues a les del concert inicial, es va
acordar tramitar una pròrroga extraordinària del concert amb modificació de les
condicions amb una durada transitòria de 3 mesos fins a la resolució d’un nou
procediment d’acció concertada per part de la Diputació de Barcelona. Aquesta
pròrroga extraordinària es va aprovar en sessió plenària de data 18 de desembre de
2008 i el conveni es va formalitzar l’endemà, 19 de desembre de 2008.
4. Un cop finalitzada l’esmentada pròrroga, es procedí a una convocatòria pública de
concert per seleccionar una entitat financera que assolís el compromís de contractar
els préstecs sol·licitats en el marc del Programa de Crèdit Local, aprovada en sessió
plenària de 29 de gener de 2009 i publicada al BOPB núm. 26, de data 30.1.2009, i es
va resoldre seleccionar, mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de
data 26 de març de 2009, l’entitat Caixa d’Estalvis de Catalunya a l’objecte d’obtenir el
finançament de les operacions financeres dels ajuntaments i EMD de la província de
Barcelona.
Aquesta resolució es va formalitzar mitjançant Conveni signat en data 24 d’abril de
2009 entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d’Estalvis de Catalunya amb una
durada inicial de dos exercicis, per al 2009 i 2010, amb possibilitat de pròrroga per un
any més.
Amb posterioritat a la signatura de l’esmentat Conveni, la Caixa d’Estalvis de
Catalunya va notificar a la Diputació, el canvi de denominació per la de Caixa
d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa.
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5. Des dels inicis del Programa, a l’any 1994, fins a l’actualitat, els ajuntaments que hi
han participat han aconseguit crèdits, a través de l’esmentada entitat financera, per un
import de més de 1.400 milions d’euros, en condicions òptimes i amb la subvenció per
part de la Diputació de Barcelona dels interessos d’aquests préstecs per un import de
més de 170 milions d’euros.
6. Per l’any 2011 i vist que la situació del mercat financer no permet oferir un
diferencial dels préstecs en condicions anàlogues a les dels exercicis anteriors, la
Caixa de Catalunya, Tarragona i Manresa va presentar, en data 2 de novembre de
2010 (núm. registre 1000088698), la carta de renúncia a la possibilitat de pròrroga que
tot seguit es transcriu:
“En relació al Conveni “'Programa de Crèdit Local" signat en data 22 d'abril de
2009, entre Diputació de Barcelona i Caixa d'Estalvis de Catalunya (actualment
Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa) i d'acord a I'establert en el
Pacte Cinquè de I'esmentat Conveni, li comuniquem que Caixa d'Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa no exercirà la pròrroga expressa per a l'any
2011 en les condicions actuals i, en conseqüència, donaria el Conveni per
finalitzat.”
7. Vista l’esmentada renúncia i per tal de poder continuar amb la iniciativa, la
Diputació de Barcelona considera convenient renovar l’acció concertada, tot
seleccionant l’entitat financera que assoleixi el compromís de contractar els préstecs
sol·licitats en el marc del Programa de Crèdit Local a favor dels ajuntaments i de les
entitats municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la província de Barcelona,
amb les millors condicions possibles per als anys 2011 i 2012 .
La selecció de l’entitat financera en el marc de l’acció concertada es realitzarà
mitjançant una nova convocatòria pública, amb la finalitat de donar compliment als
principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, d’acord amb l’article 239
i concordants del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i amb subjecció a les bases reguladores.
II. CONFIGURACIÓ DE L’ACCIÓ CONCERTADA
D’acord amb els antecedents, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció
concertada que la Diputació de Barcelona formalitza amb una entitat financera,
seleccionada prèvia convocatòria pública, i oberta a tots els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona, per tal de fomentar les
inversions públiques locals, tot reduint els costos dels préstecs que aquests haurien de
sol·licitar, i per tant col·laborant en la reducció del seu endeutament, mitjançant la
negociació per la Diputació de condicions especialment favorables per a tot el col·lectiu
d’ens locals beneficiaris, i alhora concedint-los subvencions per subsidiar el tipus
d’interès.
Dues notes més que caracteritzen aquesta acció concertada són, d’una banda, que la
participació de cada ajuntament o EMD en el Programa és òbviament voluntària, i, de
l’altra, que el flux o moviment econòmic es produeix entre la Diputació i l’ajuntament o
l’EMD, sobre la base del pagament a aquest per aquella de la subvenció per subsidiar
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el tipus d’interès del préstec formalitzat entre l’entitat financera seleccionada i
l’ajuntament o l’EMD corresponent.
L’entramat de l’acció concertada, per tant, inclou tres subjectes (Diputació de
Barcelona, l’entitat financera seleccionada i cadascun dels ajuntaments o EMD que
decideix participar en el Programa de Crèdit Local), i s’articula en tres relacions
jurídiques:
- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada;
- la que s’estableix entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el
Programa;
- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i
cada ajuntament o EMD.
Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament
vinculades.
III. RÈGIM JURÍDIC DE L’ACCIÓ CONCERTADA
1. La relació entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el Programa
de Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores de
les subvencions a Ajuntaments per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs
contractats dins del conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit corresponent”
(publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 297, del
13.12.1994), i les determinacions de desplegament de les Normes (Decret de 9.1.1995
i Acord de la Comissió de Govern de 26.1.1995).
Les referides Normes tenen naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna
compliment al requeriment de l’art. 17.2 de la L 38/2003, de 17.11, General de
Subvencions, relatiu a la necessitat d’ordenança específica per a modalitats de
subvencions, i d’aquí que l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona no resulti d’aplicació directa, sinó supletòria al Programa de Crèdit Local
(art. 3.2.c del text de 2004 i 4.2.c del de 2008), atesa la seva regulació específica.
2. La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o EMD que
participa en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base de l’operació de
préstec que formalitzen ambdues entitats.
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba
exclosa de l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30.10, de contractes del sector
públic (LCSP), tot això de conformitat amb l’article 52 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5.3, el qual es remet a
l’art, 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l) de la LCSP.
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3. Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació de
Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de
foment, ve regulada per les disposicions i els instruments següents:
a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36.
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242.
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135.
d) Les ja esmentades “Normes reguladores de les subvencions a Ajuntaments per a
subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació de
Barcelona-Entitat de crèdit corresponent” (publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 297, del 13.12.1994).
e) El plec de bases l’aprovació del qual es proposa, l’oferta de l’entitat financera
seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona.
IV. SELECCIÓ DE L’ENTITAT FINANCERA I APROVACIÓ DEL PLEC DE BASES
DE LA CONVOCATÒRIA
1. D’acord amb els antecedents exposats s’ha elaborat un Plec que inclou les Bases
que hauran de regir l’acció concertada amb una entitat financera per a l’obtenció de
finançament subsidiat de les operacions financeres inscrites dins del programa de
crèdit local a formalitzar pels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de
la província de Barcelona. El detall de les Bases és el següent:
PREÀMBUL:
BASE 1a.
BASE 2a.
BASE 3a.
BASE 4a.
BASE 5a.
BASE 6a.
BASE 7a.
BASE 8a.
BASE 9a.
BASE 10a.
BASE 11a.
BASE 12a.
BASE 13a.
BASE 14a.
BASE 15a.
BASE 16a.
BASE 17a.
BASE 18a.

Antecedents, motivació i règim jurídic
Objecte
Durada de l’acció concertada
Condicions dels préstecs i línia de crèdit
Requisits per a la participació de les entitats financeres
Presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes
Termini de presentació de sol·licituds
Criteri per a la selecció
Òrgan de selecció
Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat financera
Selecció de l’entitat financera
Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera
Formalització de l’acció concertada
Entitats beneficiàries dels préstecs
Finalitat dels préstecs
Responsabilitat de les entitats beneficiàries
Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona
Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del Programa de
Crèdit Local
Comissió d’avaluació del concert
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BASE 19a.
BASE 20a.
BASE 21a.
BASE 22a.

Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
Regulació de l’acció concertada
Causes d’extinció
Jurisdicció competent

2. Sense perjudici de la remissió al contingut de les Bases que es reprodueix a
l’apartat primer de la part dispositiva, la novetat més rellevant, amb relació a l’anterior
edició del concert, és la que es conté en la base 3a. (lletra k), relativa a l’actualització
del diferencial ofertat per l’entitat adjudicatària de l’acció concertada, que disposa el
següent:
“BASE 3a. Condicions dels préstecs i línia de crèdit
Els préstecs a signar entre l’ajuntament o entitat municipal descentralitzada i
l’entitat financera seleccionada, acollits al Programa de Crèdit Local, tindran
les característiques següents:
(...)
k) El diferencial ofertat per l’entitat financera adjudicatària de l’acció concertada
sobre l’Euribor a 3 mesos, s’actualitzarà de manera automàtica i s’aplicarà l’1
de gener del segon any de concert i l’1 de gener del tercer any, en cas de
pròrroga del concert.
El criteri d’actualització serà que el nou diferencial aplicat mantindrà la
diferència que existia entre el diferencial sobre l’Euribor de l’entitat adjudicatària
i el diferencial màxim establert per la “Comissió mixta de seguiment dels
convenis relatius a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de
Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal en els
tributs de l'Estat (PMTE)” vigent en el moment de la presentació de les ofertes
de les entitats financeres dins de la nova acció concertada 2011-2012.
Aquesta diferència s’aplicarà sobre el diferencial fixat per l’esmentada Comissió
mixta vigent en el mes de novembre anterior a l’entrada en vigor del nou
diferencial.”
Pel que fa a la dita previsió, cal destacar que es pren com a referència el diferencial
que anualment aprova la “Comissió mixta de seguiment dels convenis relatius a les
operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de
domiciliació de la participació municipal en els tributs de l’Estat (PMT)”, integrada per
representants del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i
representants de les entitats de crèdit signatàries d’aquests convenis. Aquesta
comissió mixta va ser creada mitjançant Resolució ECF/1898/2003, de 29 de maig
(DOGC núm. 3910, de 23.6.2003).
3. Quant a la tramitació val a destacar, finalment, que en el Plec de Bases s’hi
contenen les determinacions següents:
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a) La convocatòria s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(Base 6a).
b) Prèvies les formalitats establertes i l’emissió dels informes corresponents, la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de l’entitat
financera que formuli l’oferta d’acció concertada que resulti més avantatjosa
d’acord amb els criteris fixats en el Plec de Bases, i tenint en compte que podrà
declarar desert el concert en cas que cap de les ofertes satisfés els interessos
generals (Bases 9a. i 10a.), tot això en aplicació del ROAS/1995 (art. 130 a 135, a
contrari) i Refosa 1/2010 (BOPB núm. 149, del 23.6.2010, apartat 2.1.10).
En virtut de tot això, el Director sotasignant proposa al President de Diputació de
Barcelona, que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’aprovació dels següents:

ACORDS
Primer.- Aprovar la convocatòria i el Plec de Bases que hauran de regir l’acció
concertada amb una entitat financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les
operacions financeres inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona,
d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“Índex
PLEC DE BASES QUE HAURAN DE REGIR L’ACCIÓ CONCERTADA AMB UNA
ENTITAT FINANCERA PER A L’OBTENCIÓ DE FINANÇAMENT SUBSIDIAT DE LES
OPERACIONS FINANCERES INSCRITES DINS DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL
A FORMALITZAR PELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS
DESCENTRALITZADES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

PREÀMBUL:
BASE 1a.
BASE 2a.
BASE 3a.
BASE 4a.
BASE 5a.
BASE 6a.
BASE 7a.
BASE 8a.
BASE 9a.
BASE 10a.
BASE 11a.
BASE 12a.
BASE 13a.
BASE 14a.
BASE 15a.
BASE 16a.
BASE 17a.
BASE 18a.

Antecedents, motivació i règim jurídic
Objecte
Durada de l’acció concertada
Condicions dels préstecs i línia de crèdit
Requisits per a la participació de les entitats financeres
Presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes
Termini de presentació de sol·licituds
Criteri per a la selecció
Òrgan de selecció
Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat
financera
Selecció de l’entitat financera
Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera
Formalització de l’acció concertada
Entitats beneficiàries dels préstecs
Finalitat dels préstecs
Responsabilitat de les entitats beneficiàries
Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona
Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del
Programa de Crèdit Local
Comissió d’avaluació del concert

38

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

BASE 19a.
BASE 20a.
BASE 21a.
BASE 22a.

Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
Regulació de l’acció concertada
Causes d’extinció
Jurisdicció competent

PREÀMBUL: Antecedents, motivació i règim jurídic
1. L’àmbit competencial de les Diputacions prioritza l’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis i, de forma especial, als de menor capacitat econòmica
i de gestió.
Els diferents Plans d’Actuació del Mandat aprovats per la Diputació de Barcelona han
establert com objectiu estratègic la cooperació econòmica i tècnica en el finançament de
les inversions municipals, a través de la consecució de crèdits, per als ajuntaments i
entitats municipals descentralitzades (per acrònim EMD), en les millors condicions
possibles.
2. La Diputació de Barcelona va aprovar al maig de 1994 el Programa de Crèdit Local.
L’objectiu era obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments i EMD de
la província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions a través de la
signatura d’un conveni amb una entitat financera, facilitant la gestió per a la consecució
de préstecs especialment a aquells ajuntaments i EMD amb menor capacitat econòmica,
i a més, subsidiar part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou
endeutament.
De resultes del procediment tramitat, l’any 1994, l’entitat financera seleccionada fou la
Caixa d’Estalvis de Catalunya.
3. Per a l’any 2009, a causa de la situació del mercat financer que no permetia oferir un
diferencial dels préstecs en condicions anàlogues a les del concert inicial, es va acordar
tramitar una pròrroga extraordinària del concert amb modificació de les condicions amb
una durada transitòria de 3 mesos fins a la resolució d’un nou procediment d’acció
concertada per part de la Diputació de Barcelona. Aquesta pròrroga extraordinària es va
aprovar en sessió plenària de data 18 de desembre de 2008 i el conveni es va formalitzar
l’endemà, 19 de desembre de 2008.
4. Un cop finalitzada l’esmentada pròrroga, es procedí a una convocatòria pública de
concert per seleccionar una entitat financera que assolís el compromís de contractar els
préstecs sol·licitats en el marc del Programa de Crèdit Local, aprovada en sessió
plenària de 29 de gener de 2009 i publicada al BOPB núm. 26, de data 30.1.2009, i es va
resoldre seleccionar, mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 26
de març de 2009, l’entitat Caixa d’Estalvis de Catalunya a l’objecte d’obtenir el
finançament de les operacions financeres dels ajuntaments i EMD de la província de
Barcelona.
Aquesta resolució es va formalitzar mitjançant Conveni signat en data 24 d’abril de 2009
entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d’Estalvis de Catalunya amb una durada inicial
de dos exercicis, per al 2009 i 2010, amb possibilitat de pròrroga per un any més.
Amb posterioritat a la signatura de l’esmentat Conveni, la Caixa d’Estalvis de Catalunya
va notificar a la Diputació, el canvi de denominació per la de Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa.
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5. Des dels inicis del Programa, a l’any 1994, fins a l’actualitat, els ajuntaments que hi
han participat han aconseguit crèdits, a través de l’esmentada entitat financera, per un
import de més de 1.400 milions d’euros, en condicions òptimes i amb la subvenció per
part de la Diputació de Barcelona dels interessos d’aquests préstecs per un import de
més de 170 milions d’euros.
6. Per l’any 2011 i vist que la situació del mercat financer no permet oferir un diferencial
dels préstecs en condicions anàlogues a les dels exercicis anteriors, la Caixa de
Catalunya, Tarragona i Manresa va presentar, en data 2 de novembre de 2010 (núm.
registre 1000088698), una carta de renúncia a la possibilitat de pròrroga.
7. Vista l’esmentada renúncia i per tal de poder continuar amb la iniciativa, la Diputació
de Barcelona considera convenient renovar l’acció concertada, tot seleccionant l’entitat
financera que assoleixi el compromís de contractar els préstecs sol·licitats en el marc del
Programa de Crèdit Local a favor dels ajuntaments i de les entitats municipals
descentralitzades de l’àmbit territorial de la província de Barcelona, amb les millors
condicions possibles per als anys 2011 i 2012.
La selecció de l’entitat financera en el marc de l’acció concertada es realitzarà mitjançant
una nova convocatòria pública, amb la finalitat de donar compliment als principis de
publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, d’acord amb l’article 239 i concordants
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i amb subjecció a les bases reguladores.
8. Una de les principals novetats d’aquesta nova convocatòria respecte de l’anterior és la
introducció d’una nova previsió relativa a l’actualització del diferencial ofertat per l’entitat
adjudicatària de l’acció concertada. Per a l’actualització anual d’aquest diferencial es
pren com a referència el diferencial que anualment aprova la “Comissió mixta de
seguiment dels convenis relatius a les operacions de crèdit a concertar amb els
ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal en
els tributs de l’Estat”, integrada per representants del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya i representants de les entitats de crèdit
signatàries d’aquests convenis. Aquesta comissió mixta va ser creada mitjançant
Resolució ECF/1898/2003, de 29 de maig (DOGC núm. 3910, de 23.6.2003).
9. D’acord amb els antecedents, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció
concertada que la Diputació de Barcelona formalitza amb una entitat financera,
seleccionada prèvia convocatòria pública, i oberta a tots els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona, per tal de fomentar les
inversions públiques locals, tot reduint els costos dels préstecs que aquests haurien de
sol·licitar, i per tant col·laborant en la reducció del seu endeutament, mitjançant la
negociació per la Diputació de condicions especialment favorables per a tot el col·lectiu
d’ens locals beneficiaris, i alhora concedint-los subvencions per subsidiar el tipus
d’interès.
Dues notes més que caracteritzen aquesta acció concertada són, d’una banda, que la
participació de cada ajuntament o EMD en el Programa és òbviament voluntària, i, de
l’altra, que el flux o moviment econòmic es produeix entre la Diputació i l’ajuntament o
l’EMD, sobre la base del pagament a aquest per aquella de la subvenció per subsidiar el
tipus d’interès del préstec formalitzat entre l’entitat financera seleccionada i l’ajuntament
o l’EMD corresponent.
10. L’entramat de l’acció concertada, per tant, inclou tres subjectes (Diputació de
Barcelona, l’entitat financera seleccionada i cadascun dels ajuntaments o EMD que
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decideix participar en el Programa de Crèdit Local), i s’articula en tres relacions
jurídiques:
- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada;
- la que s’estableix entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el
Programa;
- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i
cada ajuntament o EMD.
Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament
vinculades.
11. La relació entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el Programa de
Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores de les
subvencions a Ajuntaments per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
dins del conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit corresponent” (publicades en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 297, del 13.12.1994), i les
determinacions de desplegament de les Normes (Decret de 9.1.1995 i Acord de la
Comissió de Govern de 26.1.1995).
Les referides Normes tenen naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna
compliment al requeriment de l’art. 17.2 de la L 38/2003, de 17.11, General de
Subvencions, relatiu a la necessitat d’ordenança específica per a modalitats de
subvencions, i d’aquí que l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona no resulti d’aplicació directa, sinó supletòria al Programa de Crèdit Local (art.
3.2.c del text de 2004 i 4.2.c del de 2008), atesa la seva regulació específica.
12. La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o EMD que
participa en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base de l’operació de
préstec que formalitzen ambdues entitats.
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba exclosa
de l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30.10, de contractes del sector públic
(LCSP), tot això de conformitat amb l’article 52 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5.3, el qual es remet a l’art, 3.1.k) del Text
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, precepte que cal
entendre substituït per l’art. 4.1.l) de la LCSP.
13. Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació de
Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de foment,
ve regulada per les disposicions i els instruments següents:
a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36.
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242.
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135.
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d) Les ja esmentades “Normes reguladores de les subvencions a Ajuntaments per a
subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació de
Barcelona-Entitat de crèdit corresponent” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona núm. 297, del 13.12.1994).
e) El plec de bases l’aprovació del qual es proposa, l’oferta de l’entitat financera
seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona.
BASE 1a. Objecte
L’objecte del present plec és seleccionar una entitat financera disposada a obrir una línia
de crèdit permanent envers als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la
província de Barcelona (EMD), per finançar els capítols 6 i 7 dels seus pressupostos,
subsidiada per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat d’aconseguir les condicions
econòmiques més favorables per al conjunt dels municipis i EMD de la província. La línia
de crèdit es formalitzarà d’acord amb els criteris de les bases de l'acció concertada i dels
del Programa Crèdit Local aprovats per la Diputació de Barcelona.
BASE 2a. Durada de l’acció concertada
La durada de l’acció concertada s’estableix per als anys 2011 i 2012; tanmateix la
vigència del concert podrà ésser prorrogada de manera expressa i previ acord plenari
per un any més, sempre i quan les parts obligades per l’acció concertada així ho
decideixin, en la forma i d’acord amb el que s’estableix a la Base 18a.
BASE 3a. Condicions dels préstecs i línia de crèdit
Els préstecs a signar entre l’ajuntament o entitat municipal descentralitzada i l’entitat
financera seleccionada, acollits al Programa de Crèdit Local, tindran les característiques
següents:
a) Línia de crèdit: serà de 110 milions d’euros anuals. Aquesta condició s’entén sense
perjudici que resulti un import superior en cas d’empat entre les ofertes formulades, i
tot això d’acord amb les determinacions de la base setena, paràgraf segon.
b) Import: coincidirà amb la proposta feta per la Diputació de Barcelona a l’entitat
financera, per a cada sol·licitud formulada. Es garantirà, per a tots els ajuntaments o
EMD de la província de Barcelona que s’acullin al Programa de Crèdit Local, un
préstec mínim de 150.000 euros per any.
c) Disponibilitat: serà d’un any. En tot cas la primera disponibilitat del préstec coincidirà
amb el moment de la seva signatura i serà com a mínim igual a l’import de la
subvenció de la Diputació.
d) Carència: serà d’un any.
e) Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys, llevat que l’ajuntament o EMD
demani un termini inferior. Aquesta condició s’entén sense perjudici de què resulti
una durada superior en cas d’empat entre les ofertes formulades, i tot això d’acord
amb les determinacions de la base sisena paràgraf tercer.
f) Sistema d’amortització: constant, per mitjà de quotes iguals de liquidació trimestral.
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g) Períodes de liquidació d’interessos: trimestrals; l’Euribor que s’ha d’aplicar serà el
que es publiqui el tercer dia hàbil immediat anterior al de l’inici del nou període
d’interès.
h) Tipus d’interès aplicable: EURIBOR a tres mesos + diferencial ofertat per l’entitat
financera, sense cap tipus d’arrodoniments.
i)

Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena.

j)

En la firma dels contractes de préstec, entre l’entitat financera i l’ajuntament o entitat
municipal descentralitzada, actuaran com a fedatari/a públic/a el/la secretari/ària dels
ajuntaments o entitats respectius.

k) El diferencial ofertat per l’entitat financera adjudicatària de l’acció concertada sobre
l’Euribor a 3 mesos, s’actualitzarà de manera automàtica i s’aplicarà l’1 de gener del
segon any de concert i l’1 de gener del tercer any, en cas de pròrroga del concert.
El criteri d’actualització serà que el nou diferencial aplicat mantindrà la diferència que
existia entre el diferencial sobre l’Euribor de l’entitat adjudicatària i el diferencial
màxim establert per la “Comissió mixta de seguiment dels convenis relatius a les
operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula
de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat” vigent en el
moment de la presentació de les ofertes de les entitats financeres dins de la nova
acció concertada 2011-2012.
Aquesta diferència s’aplicarà sobre el diferencial fixat per l’esmentada Comissió
mixta vigent en el mes de novembre anterior a l’entrada en vigor del nou diferencial.
BASE 4a. Requisits per a la participació de les entitats financeres.
Les entitats financeres que vulguin presentar-se a aquesta acció concertada hauran de
complir els requisits següents:
o

Estar inscrites al Registre corresponent del Banc d’Espanya, de solvència
reconeguda i amb representació en la major part del territori de la província de
Barcelona, amb plena capacitat d’obrar.

Es considera que una entitat financera té representació en la major part de la província
de Barcelona quan l’entitat disposa d’oficines pròpies almenys en 50 municipis i EMD de
la província, entre els quals s’han d’incloure totes les capitals de comarques de la
província de Barcelona.
No s’admetrà en aquesta acció concertada la sindicació d’entitats.

BASE 5a. Presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes
5.1 Els sol·licitants presentaran al Registre General de la Diputació de Barcelona
(Rambla de Catalunya, núm 126, de Barcelona) de 9 a 13,30 hores, instància, d’acord
amb el model que s’adjunta com a annex I, que s’acompanyarà de dos sobres tancats, a
l’anvers dels quals haurà de figurar, respectivament, la corresponent inscripció: “SOBRE
NÚM. 1. Documentació per prendre part en l’acció concertada per a l’obtenció de
finançament subsidiat de les operacions de préstec a formalitzar pels ajuntaments i les
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entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona” i “SOBRE NÚM. 2.
Oferta econòmica per prendre part en l’acció concertada per a l’obtenció de finançament
subsidiat de les operacions de préstec a formalitzar pels ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona” .
5.2 El sobre núm. 1 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel
sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II, la documentació següent:
a) Original o còpia autenticada de l’escriptura de constitució i/o adaptació de l’entitat
sol·licitant en el seu cas.
b) Original o còpia autenticada de l’escriptura de nomenament de càrrec social o poder
notarial acreditatiu de la representació del sol·licitant –que s’acompanyarà de còpia
autenticada del seu DNI-, documents tots ells acreditatius de la capacitat suficient per
prendre part en el concert i , en particular, per a la concessió de la línia de crèdit que
constitueix el seu objecte i validats prèviament per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria
de la Diputació de Barcelona i degudament inscrits en els Registres Públics
corresponents, en el seu cas.
c) Dades identificatives de la inscripció de l’entitat sol·licitant en el Registre corresponent
del Banc d’Espanya.
d) Relació dels municipis i EMD de la província de Barcelona on l’entitat disposa
d’oficines pròpies.
5.3 El sobre núm. 2 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel
sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex III, la documentació següent:
Proposta de minuta de préstec tipus, la qual, un cop acceptada per la Diputació, servirà
de base per formalitzar els préstecs corresponents amb els ajuntaments i EMD.
5.4 Les ofertes tindran una vigència de dos mesos, comptats des de la data de
finalització de presentació de sol·licituds, termini durant el qual la Diputació de Barcelona
haurà de resoldre la present convocatòria. Altrament es considerarà deserta.
BASE 6a. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 40 dies hàbils, comptadors des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la present acció concertada en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
BASE 7a. Criteri per a la selecció
El criteri que servirà de base per a la selecció de l’entitat financera serà el diferencial
sobre l’EURIBOR a tres mesos, proposat per l’entitat financera a aplicar als préstecs
acollits. L’entitat financera que ofereixi un menor diferencial serà la proposada per portar
a terme l’acció concertada.
En el cas que dues o més entitats ofereixin el mateix diferencial, sent aquest el mínim de
tots els ofertats, es prendrà en consideració l’import anual de la línia de finançament
ofertat per l’entitat financera. L’entitat financera que presenti una línia de crèdit major
serà la proposada per portar a terme l’acció concertada.
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En el cas que dues o més entitats financeres presentin les mateixes ofertes i aquestes
siguin les millors d’acord amb els apartats anteriors, es prendrà en consideració la
durada màxima del préstecs resultants ofertats per cada entitat financera. L’entitat
financera que ofereixi una durada major dels contractes de préstecs serà la proposada
per portar a terme l’acció concertada.
Únicament en el cas que dues o més entitats presentin la millor oferta d’acord amb els
apartats anteriors resultarà seleccionada aquella que tingui oficines pròpies en un
número major de municipis i entitats municipals descentralitzades de la província de
Barcelona.
BASE 8a. Òrgan de selecció
8.1. L’Òrgan de selecció estarà integrat pel President de la Corporació o membre
d’aquesta en qui delegui i pels vocals següents:
-

La Secretària General de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.

-

La Interventora General de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.

-

El Tresorer de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.

-

El Director de Planificació de Serveis Econòmics.

-

El Cap del Servei de Programació.

8.2. Actuarà com a Secretari/ària de l’Òrgan de selecció un funcionari/ària del Servei de
Programació.
BASE 9a. Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat financera
9.1. El primer dimecres hàbil següent a la finalització del termini per a la presentació de
les sol·licituds, l’Òrgan de selecció procedirà a l’obertura del sobres núm. 1 i a la
qualificació de la documentació en ells continguda.
Cas que la documentació presenti defectes, l’Òrgan de selecció podrà concedir un mínim
de tres dies hàbils per a la seva esmena.
L’Òrgan de selecció rebutjarà les sol·licituds que no continguin la documentació exigida.
9.2. El primer dimecres hàbil següent a l’obertura dels sobres en els termes de l’apartat
anterior, l’Òrgan de selecció procedirà en acte públic, que se celebrarà a la Sala Prat de
la Riba de l’edifici Can Serra, situat al carrer Rambla de Catalunya núm. 126 de
Barcelona, a les 12 hores, a l’obertura dels sobres núm. 2, prèvia indicació, per part de la
Secretaria de l’Òrgan de selecció, de les entitats que hagin resultat admeses per haver
acomplert els requisits exigits.
9.3. Previs els corresponents informes, l’Òrgan de selecció formularà proposta de
selecció de l’entitat financera a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
BASE 10a. Selecció de l’entitat financera
A la vista dels antecedents, dels informes emesos i de les propostes formulades, la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de l’entitat financera que
formuli l’oferta d’acció concertada que resulti més avantatjosa d’acord amb els criteris
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fixats en aquest plec de bases. Igualment, podrà declarar desert el concert en cas que
cap de les ofertes satisfés els interessos generals.
BASE 11a. Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera
El resultat del procés de selecció de l’acció concertada regulada en aquest plec de bases
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es notificarà a l’entitat
seleccionada i a la resta que haguessin participat.
BASE 12a. Formalització de l’acció concertada
L’acció concertada entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera seleccionada es
formalitzarà en document administratiu que adoptarà la forma de conveni.
BASE 13a. Entitats beneficiàries dels préstecs
Tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de
Barcelona podran ésser beneficiaris dels préstecs sempre que els puguin concertar
d’acord amb la seva legislació; tot això d’acord amb la normativa aprovada a l’efecte per
la Diputació de Barcelona. Als efectes de comprovació d’aquesta condició, els
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades hauran de presentar un certificat
acreditatiu emès per la Secretaria-Intervenció o per la Intervenció de l’entitat.
BASE 14a. Finalitat dels préstecs
14.1. Els préstecs s’hauran de destinar al finançament de les inversions municipals
recollides en els capítols 6 i 7 dels seus pressupostos municipals.
14.2. S’exclouen expressament de la present acció concertada les operacions de
tresoreria, així com també les operacions de refinançament del deute.
BASE 15a. Responsabilitat de les entitats beneficiàries
15.1. L’entitat beneficiària del préstec serà responsable davant l’entitat financera que se
l’hagi atorgat del compliment de les obligacions que se’n derivin.
15.2. La Diputació de Barcelona no es responsabilitzarà, en cap cas, en front l’entitat
financera seleccionada, de l’incompliment de les obligacions derivades dels préstecs en
què puguin incórrer els municipis o EMD, per la qual cosa l’entitat financera, en el seu
cas, haurà d’adreçar les accions pertinents davant dites corporacions locals.
15.3. A la minuta de préstec, l’entitat bancària podrà incloure les garanties de retorn del
préstec que consideri adients.
BASE 16a. Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona
16.1. Els interessos dels préstecs generats dins d’aquest concert podran ser subsidiats
total o parcialment per la Diputació de Barcelona en funció de les seves disponibilitats
pressupostàries, i d’acord amb la normativa aprovada a l’efecte.
Els interessos a subsidiar es calcularan sobre l’import i la durada del préstec pactada
inicialment entre l’entitat financera i l’ajuntament o l’entitat municipal descentralitzada.
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16.2. La Diputació de Barcelona podrà demanar el retorn de l’import de la subvenció en
els casos d’incompliment de l’esmentada finalitat i/o devolució si l’ajuntament o l’EMD no
destinés el seu import a inversions, o en el cas d’amortització anticipada. Malgrat
l’anterior, l’Entitat financera haurà de mantenir les condicions financeres pactades
inicialment amb l’ajuntament o EMD.
16.3. La Diputació de Barcelona aprovarà la consignació pressupostària destinada a
subsidiar els interessos dels préstecs recollits en aquest conveni.
16.4. D’acord amb les bases del Programa de Crèdit Local, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona determinarà anualment el tipus d’interès a subsidiar.
16.5. La Diputació de Barcelona pagarà, d’una sola vegada, l’equivalent financer dels
punts percentuals del tipus d’interès subvencionat, sempre que sigui possible un mes
després de la signatura del préstec. L’entitat financera que en resulti seleccionada
aplicarà l’esmentada subvenció a reduir el principal i, en conseqüència, l’import
d’interessos i amortitzacions a pagar per l’ajuntament o l’EMD corresponent al llarg de la
durada del préstec subvencionat. Per tal que això sigui possible, s’estableix la condició
que la primera disponibilitat del préstec coincideixi amb el moment de la seva signatura i
que sigui, com a mínim, igual a l’import de la subvenció de la Diputació. L’entitat
financera haurà d’expedir la justificació de l’aplicació de la subvenció al principal del
préstec en el moment de la seva aplicació.
BASE 17a. Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del Programa de
Crèdit Local
17.1. Totes les sol·licituds de préstec dels ajuntaments i les EMD que es vulguin acollir
aquest concert es realitzaran a través de la Diputació de Barcelona.
17.2. El Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, responsable de la gestió
d’aquest concert, farà una proposta a l’entitat financera, per a cada sol·licitud, sobre la
quantia del préstec a concedir dins de la línia de crèdit concertada.
L’entitat financera seleccionada no podrà denegar les operacions proposades per la
Diputació quan els ajuntaments o les EMD reuneixin les condicions legals per endeutarse i disposin de l’autorització del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya, en el cas que sigui necessària, llevat que l’entitat financera justifiqui la
manca de cobrament de deutes amb la pròpia entitat en el moment de la concessió de la
nova operació creditícia a l’ajuntament o EMD i haurà de donar resposta, en un termini
de 15 dies hàbils, sobre la viabilitat de l’operació.
17.3. La resta de condicions dels préstecs seran les que resultin de l’aplicació de la Base
3a. i de l’oferta de l’entitat financera seleccionada.
17.4. La documentació per tramitar el préstec contindrà un informe del/la interventor/a del
municipi o de l’EMD sol·licitant sobre la solvència financera de l’ens peticionari, on
constarà l’última liquidació d’ingressos i despeses del municipi o EMD agregada per
capítols pressupostaris, el pressupost consolidat vigent d’ingressos i despeses agregat
per capítols pressupostaris, l’import del saldo viu del principal dels crèdits concertats per
la Corporació sol·licitant, l’anualitat teòrica d’aquests préstecs i el romanent de tresoreria
total, segons l’última liquidació pressupostària.
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Per facilitar als ajuntaments i les EMD la presentació de la informació anterior, la
Diputació de Barcelona elaborarà una fitxa que contingui aquestes dades d’una manera
estructurada.
Aquesta informació serà tramesa a l’entitat financera i s’entendrà suficient per a la
concessió dels préstecs. Quan l’entitat financera de forma justificada ho consideri
necessari per a la concessió del préstec podrà demanar a la Diputació de Barcelona
informació complementària sobre les finances del municipi o l’EMD.
17.5. L’entitat financera determinarà el departament i les persones de contacte per a la
tramitació i resolució dels expedients.
Durant els tres primers mesos de funcionament d’aquest concert es crearà una Comissió
tècnica de seguiment de la gestió d’aquest programa per resoldre els problemes de
gestió que puguin aparèixer. Aquesta Comissió estarà integrada per tècnics de la
Direcció de Planificació Econòmica de la Diputació de Barcelona i pels tècnics
responsables de la gestió d’aquesta línia de crèdit que determini l’entitat financera, i
tindrà les funcions següents:
- establir la documentació necessària que hauran de presentar els ajuntaments i les
entitats municipals descentralitzades per efectuar la sol·licitud del préstec.
- determinar els circuits i protocols per a la tramitació del préstec.
- definir els mecanismes de seguiment i de coordinació adients amb els agents que
intervenen en el procés de sol·licitud, aprovació, concessió del préstec, signatura i
disposició del préstec.
- vetllar per a què tots els processos protocols i circuits definits garanteixin la màxima
agilitat en l’atorgament del préstec, quan l’entitat sol·licitant reuneixi les condicions
establertes.
- altres funcions que la comissió consideri necessàries desenvolupar en funció de les
circumstàncies que sobrevinguin.
La periodicitat de les reunions de la comissió tècnica serà fixada per la Diputació de
Barcelona.
BASE 18a. Comissió d’avaluació del concert
Es crearà una Comissió paritària integrada per membres de l’Entitat financera i de la
Diputació de Barcelona amb l’objecte de fer una avaluació del funcionament del concert.
Aquesta Comissió es reunirà el mes de setembre de cada any amb l’objecte d’avaluar el
programa de finançament i proposar-ne millores, així com la pròrroga del concert i les
seves condicions.
BASE 19a. Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
La Diputació de Barcelona regularà aquells aspectes, no contemplats en els punts
anteriors, sobre la gestió de les sol·licituds i concessió de subvencions a través de les
normes reguladores del Programa de Crèdit Local.
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BASE 20a. Regulació de l’acció concertada
L’acció concertada es regularà pel conveni formalitzat, pel present plec de bases, per la
normativa i les determinacions específiques aprovades per la Diputació de Barcelona,
per la legislació local i general relativa a l’activitat de foment, per la resta de normes de
dret administratiu i, en el seu defecte, per les de dret privat.
BASE 21a. Causes d’extinció
Són causes d’extinció de l’acció concertada les següents:
a) El compliment del termini.
b) El mutu acord en l’extinció.
c) La resta de causes previstes a la legislació.
BASE 22a. Jurisdicció competent
La Jurisdicció del contenciós administratiu serà la competent per resoldre les
controvèrsies que es plantegin en el marc de l’acció concertada formalitzada i regulada
en el present plec de bases.”

Segon.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Tercer.- Del resultat de la convocatòria de l’acció concertada se’n donarà compte al
Ple per al seu coneixement.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
6.- Dictàmens de dates 17 de novembre de 2010 (6.1), 12 de novembre de 2010
(6.2), 3 de novembre de 2010 (6.3) 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.
6.1.- Modificació 5/2010 del pressupost de l’Organisme Autònom de Gestió
Tributària de l’exercici 2010
D’acord amb la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
pel 2010, s’estableix una disminució del 5%, en termes anuals, sobre les retribucions
del personal al servei de les Administracions Públiques, respecte a les vigents a 31 de
maig de 2010.
Al seu torn, l’article 14 del Reial decret Llei 8/2010, de 20 de maig de 2010, pel qual
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, declara recursos
afectats els derivats de l’aplicació d’aquestes mesures de reducció de costos de
personal en els exercicis 2010 i 2011, els quals s’hauran de destinar als següents
objectius i en l’ordre següent: a sanejar el romanent de tresoreria quan aquest
assoleixi imports negatius, a reduir l’endeutament a llarg termini, a finançar inversions,
i, en cas de no exhaurir els recursos afectats, es destinaran en futurs exercicis a
aquest mateixos objectius i amb l’ordre de preferència exposat.
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Perquè pugui donar compliment del RD-Llei 8/2010, l’Organisme Autònom de Gestió
Tributària transferirà a la Diputació de Barcelona l’import equivalent a l’estalvi obtingut
per l’aplicació de les mesures de reducció de la despesa de personal esmentades, en
l’exercici 2010, que ascendeix a una quantitat de 550.000,00 euros.
Vista la proposta de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, i la memòria que
l’acompanya, on es justifica la necessitat d’efectuar determinades modificacions 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.
Vistos els article 5è i següents 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 5/2010 del Pressupost de
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de l’exercici 2010, per un import total d’un
milió cent vuitanta-nou mil euros (1.189.000,00 EUR), que es tramita mitjançant
suplements de crèdit, finançats amb romanent líquid de tresoreria i transferències de
crèdit, amb el detall següent:
Pressupost de Despeses
Suplements de crèdit
SUBCONCEPTE

DESCRIPCIÓ

932/22100

Comunicacions postals
Total cap. 2
Mobiliari
Total cap. 6

932/62500
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Transferències de crèdit
SUBCONCEPTE

DESCRIPCIÓ

932/12106
932/70000

Altres retribucions complementàries
Transferències de capital a la Diputació
Total transferències

-550.000,00
550.000,00
0,00

Pressupost d’Ingressos
Finançament amb aplicació de romanent líquid de tresoreria
SUBCONCEPTE
87000

DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria
Total cap. 8

1.189.000,00
1.189.000,00

Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat
definitiu de 43 vots a favor i 4 abstencions.
6.2.- Modificació de crèdit núm. 26/2010
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, per crèdits extraordinaris de l’estat de despeses del
pressupost 2010.
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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 crèdits extraordinaris de la manera i amb l’aprovació dels òrgans
que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost.
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 crèdits extraordinaris.
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 26/2010 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2010, que recull crèdits extraordinaris per un import total de setcents vuitanta-vuit mil tres-cents setanta-cinc euros (788.375,00 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
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aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat
definitiu de 43 vots a favor i 4 abstencions.
6.3.- Modificació 2/2010 del pressupost de l’Organisme Autònom Local Patronat
d’Apostes de l’exercici 2010
D’acord amb la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
pel 2010, s’estableix una disminució del 5%, en termes anuals, sobre les retribucions
del personal al servei de les Administracions Públiques, respecte a les vigents a 31 de
maig de 2010.
Al seu torn, l’article 14 del Reial decret Llei 8/2010, de 20 de maig de 2010, pel qual
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, declara recursos
afectats els derivats de l’aplicació d’aquestes mesures de reducció de costos de
personal en els exercicis 2010 i 2011, els quals s’hauran de destinar als següents
objectius i en l’ordre següent: a sanejar el romanent de tresoreria quan aquest
assoleixi imports negatius, a reduir l’endeutament a llarg termini, a finançar inversions,
i, en cas de no exhaurir els recursos afectats, es destinaran en futurs exercicis a
aquest mateixos objectius i amb l’ordre de preferència exposat.
Perquè es pugui donar compliment del RD-Llei 8/2010, l’Organisme Autònom Local
Patronat d’Apostes traspassarà a la Diputació de Barcelona l’import equivalent a
l’estalvi obtingut per l’aplicació de les mesures de reducció de la despesa de personal
esmentades, en l’exercici 2010, que ascendeix a una quantitat de 32.000,00 euros pel
període de juny a desembre de 2010.
Vista la proposta de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes, en què es
considera necessari efectuar una modificació del pressupost de l’entitat de l’exercici
2010, d’acord amb el detall que es recull a la part dispositiva.
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent.
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Vist el que estableixen els arts. 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
en matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost.
Vist el que preveuen les Bases 17 i següents de les d’execució del pressupost de
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes 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 2/2010 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2010, per un import total
de trenta-dos mil euros (32.000,00 EUR), que es tramita mitjançant un crèdit
extraordinari de l’aplicació pressupostària del capítol VII, amb càrrec a les baixes de
crèdits del capítol I del mateix exercici, amb el detall següent:
Estat de despeses
Crèdit extraordinari
Concepte
935P0.700.00

Descripció
Transferències de capital a la Administració
General de l’entitat local
Total

Modificació proposada
EUR
32.000,00
32.000,00

Finançament:
Baixes de crèdit
Concepte
935P0 120.00.
935P0 120.06.
935P0 121.00.
935P0 121.01.

Descripció

Modificació proposada
EUR
Retribucions bàsiques de personal funcionari.
10.000,00
Sous
Retribucions personal funcionari. Triennis
6.000,00
Retribucions compl personal funcionari. C.
6.000,00
Destinació
Retribucions compl personal funcionari. C.
10.000,00
Específic
Total
32.000,00
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Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat
definitiu de 43 vots a favor i 4 abstencions.
Servei de contractació
7.- Dictamen de data 3 de novembre de 2010 que proposa adjudicar
definitivament, amb efectes 1 de gener de 2011, 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.
VIST el Dictamen de data 30 de setembre de 2010 d’adjudicació provisional de la
contractació, la part dispositiva del qual és la següent:
“ 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-A62.690.953 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:
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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

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 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)
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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
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

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 €
0,7020 €
1,2420 €
1,4940 €
2,4750 €
4,9500 €
9,0900 €
15,5700 €
18,2700 €
30,1500 €
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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
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

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
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)
Nacional
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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
Tots

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 €
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 €
0,2500 €
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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
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

Internacional (Europa)

Tots

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)

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

Nacional

Tots

0,6000 €

Internacional

Tots

1,1300 €

Nacional

Fins 20g norm

3,4920 €

Nacional

Fins 20g s/norm

3,6090 €

Nacional

Fins 50 g

3,7620 €

Nacional

Fins 100 g

3,9150 €

Nacional

Fins 200g

4,2300 €

Nacional

Fins 350 g

5,0040 €

Nacional

Fins 500 g

5,3910 €

Nacional
Nacional

Fins 1.000 g
Fins 1.500 g

6,2100 €
6,3990 €
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1,0170 €
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 €
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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 amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR

Nacional

Fins 2.000 g

6,7860 €

Internacional (Europa)

Fins 20g norm

4,2660 €

Internacional (Europa)

Fins 20g s/norm

4,9680 €

Internacional (Europa)

Fins 50 g

5,2020 €

Internacional (Europa)

Fins 100 g

5,4720 €

Internacional (Europa)

Fins 200g

6,7500 €

Internacional (Europa)

Fins 350 g

9,6210 €

Internacional (Europa)

Fins 500 g

10,9800 €

Internacional (Europa)

Fins 1.000 g

13,0320 €

Internacional (Europa)

Fins 1.500 g

17,8470 €

Internacional (Europa)

Fins 2.000 g

20,0160 €

Internacional (Resta de països)

Fins 20g norm

4,7250 €

Internacional (Resta de països)

Fins 20g s/norm

5,2200 €

Internacional (Resta de països)

Fins 50 g

5,6700 €

Internacional (Resta de països)

Fins 100 g

6,6150 €

Internacional (Resta de països)

Fins 200g

8,9100 €

Internacional (Resta de països)

Fins 350 g

12,5100 €

Internacional (Resta de països)

Fins 500 g

18,0000 €

Internacional (Resta de països)

Fins 1.000 g

21,3750 €

Internacional (Resta de països)

Fins 1.500 g

34,3800 €

Internacional (Resta de països)

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 €
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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
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus

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 €

Resta de destinacions

Fins 1.000 g

3,6898 €

Resta de destinacions

Fins 1.500 g

3,9740 €

Resta de destinacions
Local
Local
Local

Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g

4,1616 €
1,4068 €
1,4518 €
1,7101 €
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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

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

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

Nacional

Tots

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)

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
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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 €
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 €
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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

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)

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

Local

Fins 100 g

0,2135 €

Local

Fins 200 gr

0,2372 €

Local

Fins 300 g

0,2966 €

Local

Fins 400 g

0,3144 €

Local

Fins 500 g

0,3737 €

Local

Fins 750 g

0,5872 €

Local

Fins 1.000 g

0,7177 €

Local

Fins 1.500 g

0,7770 €

Local

Fins 2.000 g

1,3286 €

Grans poblacions

Fins 100 g

0,2132 €

Grans poblacions

Fins 200 gr

0,2369 €

Grans poblacions

Fins 300 g

0,2961 €

Grans poblacions

Fins 400 g

0,3138 €

Grans poblacions

Fins 500 g

0,3731 €

Grans poblacions

Fins 750 g

0,5863 €

Grans poblacions

Fins 1.000 g

0,7166 €

Grans poblacions

Fins 1.500 g

0,7758 €

Grans poblacions

Fins 2.000 g

1,3265 €

Resta de destinacions

Fins 100 g

0,2766 €

Resta de destinacions
Resta de destinacions

Fins 200 gr
Fins 300 g

0,3073 €
0,3841 €
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4,2300 €
6,5700 €
7,2900 €
1,0440 €
2,0430 €
3,4830 €
4,0320 €
4,4640 €
6,5700 €
7,2900 €
11,8350 €
13,2300 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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

Fins 400 g

0,4072 €

Resta de destinacions

Fins 500 g

0,4840 €

Resta de destinacions

Fins 750 g

0,7606 €

Resta de destinacions

Fins 1.000 g

0,9296 €

Resta de destinacions

Fins 1.500 g

1,0064 €

Resta de destinacions

Fins 2.000 g

1,7209 €

Tots
Tots

Fins 20g norm
Fins 20g norm

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 €)
en concepte de 18% d’IVA , d’acord amb el desglossament que es relaciona tot
seguit:

Pressupost IVA exclòs

IVA (18%)

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

ORGT

(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
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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.
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.”
ATÈS que per error material en l’informe d’adjudicació provisional es va proposar
l’adjudicació pels preus unitaris oferts més un 8% d’IVA, quan en realitat l’IVA que
correspon aplicar als preus unitaris oferts és del 18% amb l’excepció dels enviaments
internacionals fora de la Unió Europea que estan exempts d’IVA i que aquest error es
va reproduir, tant en la part expositiva com en la dispositiva del dictamen d’adjudicació
provisional d’aquesta contractació, procedeix esmenar aquest error, d’acord amb
l'apartat 2 de l'article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
ATÈS que en el dictamen d’adjudicació provisional d’aquesta contractació, en la part
de la distribució de la despesa pluriennal de la Diputació de Barcelona es va fer
constar l’import de 365.761,99 € per a l’any 2014, quan l’import que hauria d’aparèixer
és de 365,760.99 €, procedeix esmenar aquest error.
VIST allò que disposen els articles 138 i concordants de la Llei 30/2007, de Contractes
del Sector Públic, de 30 d’octubre (LCSP).
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VIST que l’adjudicació provisional del contracte es va publicar en el BOPB de data 11
d’octubre de de 2010 i en el Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona de la
mateixa data.
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:
Diputació
Exercici 2011
Exercici 2012
Exercici 2013
Exercici 2014







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

 Orgànic
24210
24210
24210
24210

 Programa
920
920
920
920

 Econòmic
22201
22201
22201
22201

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 Import
Tributària
Exercici 2011
5.062.113,51
Exercici 2012
5.062.113,51
Exercici 2013
5.062.113,50
Exercici 2014
5.062.113,50

Orgànic

Programa

Econòmic

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.
ATÈS que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article
135 de la LCSP per a procedir a l’elevació definitiva de l’adjudicació de la contractació
de referència.
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 definitivament, amb efectes 1 de gener de 2011, de conformitat
amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns en
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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 A-62690953 i amb domicili al carrer Mallorca, núm.
214 -08008 BARCELONA, pels següents preus unitaris, IVA exclòs, més 18% d’IVA
per tots els enviaments, amb l’excepció dels enviaments internacionals fora de la Unió
Europea que estan exempts d’IVA, d’acord amb la seva oferta:

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

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 de països)
Internacional (Resta de països)
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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
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm

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 €
0,7020 €
1,2420 €
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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
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

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
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)
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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

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 €
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 €
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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
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

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 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
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)

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
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
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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 €
3,4920 €
3,6090 €
3,7620 €
3,9150 €
4,2300 €
5,0040 €
5,3910 €
6,2100 €
6,3990 €
6,7860 €
4,2660 €
4,9680 €
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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
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
Notificació Administrativa amb JR
Notificació Administrativa amb JR
Notificació Administrativa amb JR
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus

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
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
Local
Local
Local
Grans poblacions
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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 50 g
Fins 100 g
Fins 20g norm

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 €
1,0590 €
1,0765 €
1,0983 €
1,3599 €
1,5474 €
1,8875 €
2,4892 €
2,6942 €
2,8992 €
3,0344 €
1,1624 €
1,1833 €
1,2084 €
1,3088 €
1,4885 €
1,8146 €
2,3915 €
2,5880 €
2,7845 €
2,9141 €
1,6275 €
1,6577 €
1,6940 €
1,8392 €
2,0992 €
2,5709 €
3,4056 €
3,6898 €
3,9740 €
4,1616 €
1,4068 €
1,4518 €
1,7101 €
1,6195 €
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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

Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
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)
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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
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

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

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 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

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 €)
en concepte de 18% d’IVA , d’acord amb el desglossament que es relaciona tot
seguit:
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ORGT

Pressupost IVA
exclòs

IVA (18%)

Total IVA inclòs

17.159.706,80 €

3.088.747,22

20.248.454,02

Diputació
Barcelona

de

1.223.539,68

220.237,14

1.443.776,82

Diputació
Barcelona

de

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.- IMPUTAR respecte a la Diputació de Barcelona, la despesa pluriennal
1.463.043.98 € (IVA inclòs), derivada d’aquesta contractació, a càrrec de les següents
aplicacions pressupostaries:
Diputació
Exercici 2011
Exercici 2012
Exercici 2013
Exercici 2014

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

Orgànic
24210
24210
24210
24210

Programa
920
920
920
920

Econòmic
22201
22201
22201
22201

I respecte a l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa pluriennal de 20.248.454,02€
(IVA inclòs), a càrrec de les següents aplicacions pressupostaries:
Organisme
de
Gestió Tributària
Exercici 2011
Exercici 2012
Exercici 2013
Exercici 2014

Import

Orgànic Programa Econòmic

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

1
1
1
1

932
932
932
932

22201
22201
22201
22201

Tot d’acord amb el què estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i restant
supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament de les obligacions derivades del contracte.
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Tercer.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 10 dies hàbils següents
a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el
contracte.
Quart.- PUBLICAR l’adjudicació definitiva al Diari Oficial de la Unió europea, al Butlletí
Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Perfil de
Contractant de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- 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 43 vots a favor i 4 abstencions.
Tresoreria
8.- Dictamen de data 29 d’octubre de 2010 que proposa adjudicar l’operació
d’endeutament amb càrrec al pressupost per a l’any 2010 a les entitats
financeres Dexia Sabadell, La Caixa, Caja Madrid i Caixa Penedès.
Vistos els articles 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, on es disposa que les Entitats Locals
podran concertar, entre d’altres instruments financers, préstecs o crèdits a llarg termini
amb la finalitat de finançar les seves inversions.
Vist el Pressupost aprovat per a l’any 2010, on en el seu capítol 9è de l’estat
d’ingressos, es preveuen las concertació de nou endeutament a llarg termini per import
de 98.000.000,00 euros, com part del finançament de la despesa de capital inclosa en
l’esmentat pressupost.
Vist l’informe de la Tresoreria, on s’analitzen l’estructura de l’endeutament de la
Diputació, l’evolució de les existències, la situació actual i la previsible dels mercats
monetaris, es valoren diverses alternatives i es proposa el marc dins del que s’ha de
concertar aquest finançament mitjançant una operació de préstec a tipus d’interès
variable.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons, elaborat d’acord amb el que preveu l’article
52.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL
2/2004 de 5 de març.
Vist que per aplicació del previst en l’article 14 del Reial Decret Llei 8/2010 de 20 de
maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, i
d’acord amb el recollit en l’informe de la Intervenció, l’import de l’endeutament a
sol·licitar queda limitat als 92.000.000,00 euros.
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Atès que, mitjançant Decret de la Presidència de 18 d’octubre de 2010, es va resoldre
iniciar la tramitació de l’expedient per concertar part del finançament de la despesa
d’inversions del pressupost per a l’exercici 2010, en forma d’una operació
d’endeutament, per import de 92.000.000,00 d’euros, i es va encarregar a la Tresoreria
la sol·licitud d’ofertes a entitats financeres, informant-les del procediment que havia de
regir aquesta concertació i convidant-les a presentar-hi la seva oferta.
Vistes les ofertes presentades per diferents entitats financeres en resposta a la
convocatòria feta per aquesta Diputació, on es consignen les condicions econòmiques
en què estarien disposades a prestar el finançament sol·licitat, amb les observacions
corresponents:
Tram 40 M € Tram 30 M €

Tram 22 M €

Banca March
Banco BBVA
2,00%
Banco Popular
Banco Santander SH
Banesto
Bankinter
Barclays
Caixa Penedès
CaixaNova
Caja
del
Mediterraneo
CajaMadrid
Catalunya Caixa
Deixa Sabadell
Depfa
La Caixa
UNNIM

2,00%

2,00%
3,00%
1,90%
2,50%
3,00%
1,95%
3,00%

Inclou comissions
S'excusa
Només oferta 10M.€
Només oferta 3M.€
S'excusa
Límit de 40M€ aplicable
a qualsevol tram

1,95%
2,32%
2,25%

Observacions
S'excusa
La xifra que superi els
52M.€ aniria al 2,25%
Només oferta 6M.€
Inclou comissions

2,90%
1,65%
2,32%
1,75%

2,32%
2,00%

S'excusa

Vist l’informe de la Tresoreria de data 25 d’octubre de 2010, on es valoren les ofertes
presentades i es proposa la formalització de quatre operacions d’endeutament per un
import de 92.000.000,00 EUR, amb les entitats financeres següents:
ENTITAT
Dexia Sabadell
La Caixa
CajaMadrid
Caixa Penedès

IMPORT
22.000.000,00 EUR
22.000.000,00 EUR
40.000.000,00 EUR
8.000.000,00 EUR

TIPUS INTERÈS
euribor 3m + 1,65 %
euribor 3m + 1,75 %
euribor 3m + 1,95 %
euribor 3m + 1,95 %

Considerant que la concertació de l’esmentada operació no precisa de l’autorització de
la Generalitat de Catalunya, per quant l’estalvi net és de signe positiu i el volum total
del capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, no ultrapassa del
125% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, conforme estableix l’article
53.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març (TRHL).
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Considerant el que disposa l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, en matèria de tutela
financera dels ens locals, del Departament d’Economia i Finances, on diu que les
operacions de crèdit que no estiguin subjectes a autorització, s’han de comunicar a la
Direcció General de Política Financera, per mitjà de la tramesa de la documentació
prevista a l’article 3.2 de la pròpia Ordre, segons determina l’art. 4.1 de la mateixa.
Considerant que la present operació de préstec es troba exclosa de l’àmbit d’aplicació
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), tot això de
conformitat amb l’art. 52 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel RDL 2/2004, de 5.3, el qual es remet a l’art. 3.1.k) del Text refós de la Llei
de contractes de les Administracions Públiques, precepte que cal entendre substituït
per l’art. 4.1.l de la LCSP.
Considerant que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’operació de crèdit és el Ple
de la Diputació de Barcelona, per quant l’import acumulat dins de l’exercici econòmic
excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Vist el punt 1.1.13 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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Tresoreria eleva al Ple, previ informe de la Intervenció i de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- CONCERTAR quatre operacions d’endeutament per un import total de
92.000.000,00 EUR, amb les entitats financeres següents:
ENTITAT

Dexia Sabadell
La Caixa
CajaMadrid
Caixa Penedès

IMPORT
22.000.000,00 EUR
22.000.000,00 EUR

40.000.000,00 EUR
8.000.000,00 EUR

TIPUS INTERÈS
euribor 3m + 1,65 %
euribor 3m + 1,75 %
euribor 3m + 1,95 %
euribor 3m + 1,95 %

i amb les següents característiques:
Termini de disposició:
Termini de carència:
Termini d’amortització:
Sistema d’amortització:
Durada total del contracte:
Períodes de liquidació
d’interessos:
Tipus d’interès aplicable:
Comissions i altres despeses:

Un mes (30 dies naturals) després de la signatura
15 mesos des de la signatura
10 anys (des de fi del període de carència)
Trimestral constant, 40 quotes iguals :
La primera serà el 30-03-2012
La darrera serà el 30-12-2021
11 anys (des de la data de la signatura)
3 mesos
Variable, EURIBOR 3M + marge
sense comissions ni despeses de cap mena
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Segon.- CONSIDERAR definitivament aprovada l’operació per quan l’estalvi net és de
signe positiu, i el volum total del capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i
llarg termini, no ultrapassen el percentatge del 125% dels ingressos corrents liquidats
en l’exercici anterior, conforme estableix l’art. 53.2 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- TRAMETRE a la Direcció General de Política Financera i Assegurances, del
Departament d’Economia i Finances, la documentació prevista a l’article 3.2 de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, en matèria de tutela financera dels ens locals, d’acord
amb allò que estableix l’article 4.1 de l’expressada Ordre.
Quart.- COMUNICAR la present resolució a les diferents entitat financeres.
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat
definitiu de 43 vots a favor i 4 abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
9.- Dictamen de data 2 de novembre de 2010 que proposa aprovar inicialment la
modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la
Diputació de Barcelona, corresponent a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
La normativa específica de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) es composa
d’Estatuts, Reglament Orgànic i Funcional i Ordenança General de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, essent necessari que les esmentades normes,
pel seu caràcter, estiguin actualitzades i adaptades a la legislació de general aplicació.
Segons es justifica a l’informe de la Gerència de l’ORGT, en el moment present convé
modificar l’Ordenança General, per tal que el nou text tingui efectivitat des de l’1 de
gener de 2011, coincidint amb l’inici de vigència de les ordenances generals
municipals, quina modificació s’ha proposat als ajuntaments que han delegat les
seves competències de gestió tributària en la Diputació de Barcelona.
A més de les raons organitzatives, que en la dinàmica operativa d’una Administració
moderna, que realitza múltiples funcions, sovintment justifiquen diverses adaptacions,
les freqüents modificacions legislatives i reglamentàries fan necessària una contínua
adequació de l’Ordenança General perquè només quan les ordenances estan
actualitzades i adaptades al treball diari, poden complir la doble funció de servir com a
eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa
amb els ciutadans.
El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 26 de novembre de 2009 aprovà el
text vigent de l’Ordenança General, en el qual es reflecteixen les principals
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innovacions derivades de la publicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Reial Decret 1065/2007, de 27 de
juliol, pel que s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de
gestió i inspecció tributària.
Des de 1 de gener de 2010, els ciutadans poden exercir els drets reconeguts en la
Llei 11/2007, davant les entitats locals i en els termes previstos a la disposició final
tercera de la pròpia Llei. Si bé és cert que el precepte legal situa en termes de realitat
i viabilitat els deures de les administracions locals, al establir que es duran a terme
sempre que ho permetin les seves disponibilitats pressupostàries, des de l’ORGT s’ha
avençat notablement en la tramitació dels procediments de gestió dels tributs i dels
procediments amb mitjans informàtics, electrònics i telemàtics, amb la finalitat de
millorar i garantir, mitjançant aquestes tecnologies, els canals d'accés dels ciutadans a
l'Administració.
Resulta convenient que l’Ordenança General informi de les noves funcionalitats
posades a disposició dels ciutadans.
D’altra banda, darrerament s’han aprovat les següents lleis, que incideixen de forma
directa en la regulació pròpia de l’esmentada OG :
-

-

La Llei 18/2009, de 23 de novembre, que modifica el text articulat de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel
Real Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
La Llei 29/2010, de 3 d’agost de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic
de Catalunya.

Les Lleis 26/2010 i 29/2010 volen facilitar la creació de diversos canals de relació tant
entre les administracions públiques com amb els ciutadans i constitueixen un marc
adequat per impulsar l’aplicació en l’àmbit dels ens locals catalans de la Llei de l’Estat
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
En aplicació de la normativa citada, resulta necessari actualitzar el text de
l’Ordenança, per millorar llur operativitat.
Per part de la Junta de Govern de l’Organisme, en sessió de data 21 d’octubre de
2010, s’acordà elevar al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació de la modificació
de l’Ordenança General de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el que estableix l’article 9.h) dels Estatuts de l’ORGT.
Vist el punt 6.1.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 número 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB
número 149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
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Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança General de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona. El text integrat de l’esmentada
Ordenança General consta en document annex a aquest dictamen.
Segon.- SOTMETRE el present expedient als tràmits d’informació pública i audiència
dels interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu.
Quart.- PUBLICAR l’Ordenança General que resulta de la modificació per a
coneixement dels interessats i per tal de complir el que preceptua l’article 45 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en relació a la difusió pública dels programes i
aplicacions electrònics, informàtics i telemàtics utilitzats per l’Organisme de Gestió
Tributària per a l’exercici de les seves competències.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
10.- Dictamen de data 27 d’octubre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
El Ple de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès en data 15 d’abril de 2010 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist el punt 6 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 relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 14, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès, en data 15 d’abril de 2010 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
I – 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.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució del recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Aprovació dels crèdits incobrables.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – 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 del recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Aprovació dels crèdits incobrables.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Sancions administratives
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució del recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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▪
▪

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

IV – 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 del recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Aprovació dels crèdits incobrables.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – 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 del recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Aprovació dels crèdits incobrables.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Aprovació dels crèdits incobrables
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès 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.
de Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi.
Segon.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès a favor de
la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’enumeren:
I – Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
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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 – 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.
 Aprovació crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ 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.
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VII – 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.
 Aprovació crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Taxes per:
- Recollida d’escombraries.
- Prestació de serveis en cementiris locals.












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.

IX – 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.
X – Taxa per llicències urbanístiques
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – 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.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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 del recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació dels 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 del recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Aprovació dels 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 del recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Aprovació dels 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 del recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Aprovació dels crèdits incobrables.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XV – 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 del recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Aprovació dels crèdits incobrables.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XVI - En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s’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
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delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictar per l’òrgan municipal
competent.
Segon.- 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.
11.- Dictamen de data 27 d’octubre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Centelles, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i/o 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 Centelles en data 9 de setembre de 2010 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i/o 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.
Vist el punt 6 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 relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 14, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Centelles,
en data 9 de setembre de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa de llicències urbanístiques
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.
▪ Recaptació dels deutes, en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Centelles 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 dels
acords de delegació de funcions adoptats anteriorment per l’Ajuntament de Centelles 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 de cobrament.
 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.
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Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents de cobrament.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents de cobrament.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents de cobrament.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries, taxa de clavegueram,
taxa del cementiri municipal i taxa d’entrada de vehicles-guals.
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Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents de cobrament.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents de cobrament.
▪ 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 del títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.
▪ Recaptació dels deutes, en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Taxa per: Guarderia municipal; Prestació del servei d’ajuda a domicili i altres
serveis assistencials; Prestació dels serveis d’ensenyaments especials en
establiments municipals; Ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública; Obertura
de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública
del paviment de les voreres; Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
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material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues; Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa; Instal·lació de quioscos en la via pública; Parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics; Instal·lació de portades, aparadors i
vitrines; Subministrament d’aigua; Expedició de documents administratius; Prestació
de serveis a la piscina municipal i altres instal·lacions; Estada en residència d’avis;
Prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en les
activitats i instal·lacions; Retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

IX – Quotes d’urbanització
▪ Notificació del títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.
▪ Recaptació dels deutes, en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Contribucions especials
▪ Notificació del títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.
▪ Recaptació dels deutes, en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Sancions
▪ Notificació del títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.
▪ Recaptació dels deutes, en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Execucions subsidiàries
▪ Notificació del títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.
▪ Recaptació dels deutes, en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XIII – Qualsevol altre ingrés de dret públic
▪ Notificació del títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.
▪ Recaptació dels deutes, en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer i segon en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
12.- Dictamen de data 26 d’octubre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mediona, 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 Mediona en data 23 de juliol 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.
Vist el punt 6 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 relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 14, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
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Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Mediona, en data 23 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I – Aprovació dels crèdits incobrables
II – 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.

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.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Mediona a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
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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 Mediona 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.
 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.
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Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 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 les liquidacions practicades per l’Ajuntament
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Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Quotes d’urbanització (Ajuntament)
 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.
 Aprovació 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.
 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 – Taxes per:
- Recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
- Prestació de serveis en cementiris locals.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XI – 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.
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 – 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.
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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 executiu dictar 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.
13.- Dictamen de data 28 d’octubre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats ingressos
de dret públic municipals .
El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac en data 29 de juliol de 2010 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 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.
Vist el punt 6 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 relació a les competències que atribueix a la
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Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 14, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, en data 29 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I – 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.
II – 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.
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.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic, la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
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organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- FACULTAR el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de Montcada i Reixac i la Diputació
de Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi.
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
14.- Dictamen de data 3 de novembre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar, 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 Pineda de Mar en data 29 de juliol 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.
Vist el punt 6 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 relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 14, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pineda de
Mar en data 29 de juliol 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 executi.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Sancions administratives.
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executi.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executi.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en acords anteriors,
que l’Ajuntament pugui liquidar
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executi.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Pineda de Mar a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’indica:
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- 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.
3.- ACCEPTAR la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Pineda de Mar en data 29 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Quotes d’urbanització i contribucions especials
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executi.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Pineda de Mar 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.
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Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
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Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executi.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Contribucions especials
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executi.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ 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 executi.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX – Taxes per:
- Recollida i eliminació d’escombraries.
- Clavegueram.
- Prestació de serveis fúnebres.
- Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via públic per a
aparcament.
- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
(mercat setmanal)











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.

X – Taxes per:
- Expedició de documents administratius.
- Llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer.
- Llicències urbanístiques.
- Llicències d’obertura d’establiments.
- Ensenyaments especials.
- Vigilància especial.
- Transport turístic de viatgers.
- Utilització de béns i instal·lacions municipals.
- Ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
- Obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la
via pública del paviment de les voreres.
- Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
- Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
- Instal·lació de quioscos en la via pública.
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-

Publicitat ràdio.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XI – Execucions subsidiàries
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executi.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Sancions administratives
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executi.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executi.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIV – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executi.
▪ 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 – Aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, en relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació ha assumit o pugui assumir en el futur, la recaptació en via de
constrenyiment (ingressos directes – incloses les multes de trànsit – i ingressos per
rebut).
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
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que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
15.- Dictamen de data 28 d’octubre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió 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 Premià de Dalt, virtut del qual delega en la
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.
Vist el punt 6 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 relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 14, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt
en data 20 de setembre de 2010, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
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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. 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.
b. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
c. 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.
d. 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 Premià de Dalt 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.
16.- Dictamen de data 8 de novembre de 2010 que proposa aprovar l’acceptació
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals .
El Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat en data 30 de setembre de 2010
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.

106

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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.
Vist el punt 6 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 relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 14, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Torrelles de Llobregat, en data 30 de setembre 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 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, i a les de l’alta en el corresponent padró o
matrícula.
 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 de
Torrelles de Llobregat 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

107

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

liquidacions, respecte de la taxa de cementiri municipal, 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.
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Gerència de serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
17.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat per l’Excm.
Sr. President de la Diputació de Barcelona en data 2 de novembre de 2010, en
virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar
els desperfectes produïts, en les carreteres dels sectors de conservació de
Vilafranca, Manresa i Martorell, per les pluges dels dies 10, 11 i 12 d’octubre de
2010.
Vist l’informe emès, en data 15 d’octubre de 2010, pel cap de l’Oficina Tècnica de
Gestió d’Infraestructures el qual és del següent tenor literal:
“Amb motiu de l’episodi de pluges succeït els dies 10, 11 i 12 d’octubre, li informo:


La major part de la xarxa provincial de la zona occidental es va veure afectada per
pluges a la calçada i els seus voltants. Les precipitacions es van anar produint de forma
força continuada, començant a la matinada del 10 i al llarg de tot el dia fins el dia 12
d’octubre. Aquestes pluges que en molts llocs va superar els 100 litres acumulats en 24
hores va provocar esllavissaments de talussos, caiguda de pedres, enrunament de
calçada, cunetes i elements de desguàs. En conseqüència, en un primer moment es va
haver de retirar les restes fang, terres i pedres acumulades a la calçada acopiant-les en
les proximitats. Actualment resta per eliminar tot el material existent en les cunetes i
vorals que, tot i impedir el desguàs de la carretera i vistes les previsions
meteorològiques, fa aconsellable esperar 48-36 hores abans de iniciar els treballs de
retirada d'aquest ja que la càrrega en aquestos moments provocaria molts problemes
de circulació afegits pel lliscament de vehicles. Actualment en gran part de la xarxa
afectada, el sistema de desguàs superficial es anul·lat i bona part dels passos sota
calçada es troben embussats.



Tanmateix, actualment existeixen molts petits talussos d'on han caigut blocs de pedra
que es troben inestables que provocaran la caiguda de mes material a la carretera si no
s'estabilitzen.



Cal destacar les esllavissades produïdes en el pk. 7+000 de la ctra. BV-1248 i en el pk.
16+950 de la ctra. BV-1221 que representen un perill per la seguretat de la calçada i on
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ja s’estan duent a terme els treballs de formació de noves estructures de contenció. En
aquestos moments la circulació es troba restringida a una sola circulació mitjançant un
pas alternatiu fins la finalització de les actuacions per la perillositat d'enfonsament de
part de la calçada.


A mesura que es van afrontant les deficiències, s’estan observant diversos danys que
cal reparar d’immediat, al objecte de garantir la seguretat del trànsit i a la vegada el
patrimoni de la Diputació. Molts d'ells son petites erosions i socavaments de la base de
la part exterior de la calçada al haver creuat l'aigua per desbordament de les cunetes, i
que debiliten la explanada fins al punt de poder generar accidents, en especial de
vehicles pesats.



Tot i que la normalitat en la circulació es va restablint de forma ràpida, en aquest
moment encara resten les dues carreteres anteriorment citades amb afectació a la
calçada. En la resta, s’estan portant a terme feines de neteja de la calçada restant
pendent tal com s'ha indicat l’eliminació de terres en els vorals i neteja de pous i
desguassos per la restitució del sistema de desguàs que no es podrà dur a terme fins a
principis de la propera setmana motivat per la presencia d’aigua i fang. Els treballs de
retirada de restes s’estan portant a terme amb màquines retroexcavadores i
motonivelladores. En el quadre següent s’adjunta la maquinària utilitzada els dies 10,11
i 12,13 i 14 que continua treballant durant el dia d’avui.

S.C. VILAFRANCA

dia 10/10 dia 11/10 dia 12/10 dia 13/10

dia 14/10

H Equip en senyalitz. Incidencias

34

12

H Equip en retirada aterraments

34

27

22

22

22

H Equip en neteja calçada

24

27

22

22

22

S.C. MANRESA

dia 10/10 dia 11/10 dia 12/10 dia 13/10 dia 13/10

H Equip en senyalitz. Incidencias

24

5

H Equip en retirada aterraments

42

34

19

19

19

H Equip en neteja calçada

42

34

19

19

19

S.C. MARTORELL

dia 10/10 dia 11/10 dia 12/10 dia 13/10 dia 13/10

H Equip en senyalitz. Incidencias

27

H Equip en retirada aterraments

31

12

12

9

9

H Equip en neteja calçada

31

12

12

9

9



Com a desperfectes més evidents, ens trobem amb el deteriorament de talussos i
cunetes en molts punts.



Un altre efecte de les pluges, ha estat la caiguda d’arbres. El fort vent del dia 12
d’octubre, va provocar la caiguda d’arbres als marges de les carreteres amb presència
boscosa. Els que afectaven a la calçada que ja han estat retirats i restant pendent
d’eliminar els presents en els talussos. A més de la caiguda d’arbres, es va donar de
forma important, la caiguda de fulles i branques.
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El cost previst de les actuacions s’estima en 476.397,28 - euros, IVA inclòs, a justificar
una vegada s’hagin portat a terme totes les feines, d’acord al pressupost que s’adjunta.
No es pot precisar amb exactitud, el treball que portarà la estabilització dels talusos
per exemple, ja que una vegada es comencin les feines, s’anirà descobrint les zones
concretes que han quedat en situació inestable, i que s’han de sanejar per a mantenir
la carretera en condicions de seguretat.



A la vista de l’anteriorment mencionat, es proposa que es declarin aquestes actuacions
d’emergència.”

Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 97 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, modificada per la Llei 34/2010 de 5 d’agost.
Atès que l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu que el President
de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació
d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les
administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera
sessió que celebri.
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- DECLARAR l’emergència dels danys soferts a diverses carreteres dels
sectors de conservació de Vilafranca, Manresa i Martorell, amb motiu del temporal de
pluges dels dies 10, 11 i 12 d’octubre de 2010, de conformitat amb l’informe tècnic
reproduït en la part expositiva del present Decret.
Segon.- APROVAR el pressupost aproximat per poder fer front a totes les actuacions
necessàries per arrenjar els danys ocasionats a les esmentades carreteres, per un
import de 403.726,50 EUR (IVA exclòs), que aplicant el 18% de IVA (72.670,77 €)
resulta un import de 476.397,28 EUR, amb càrrec a la partida G/31100/453A0/61100
del Pressupost d’aquesta Diputació per a l’exercici 2010, sense perjudici que aquesta
estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del
desenvolupament de les mateixes.
Tercer.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu
coneixement, en la primera sessió que celebri.
I el Ple en restà assabentat.
ÀREA D’EDUCACIÓ
Gerència de Serveis d’Educació
18.- Dictamen de data 28 d’octubre de 2010 que proposa l’ampliació renúncies i
reconeixement de drets derivats dels ajuts atorgats pel programa complementari
“suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals 2009”
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en el marc de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació
XBMQ 2008-2011 i rectificació error aritmètic detectat en l’acord aprovat pel Ple
en data 22/07/10, en relació a Renúncies, reduccions i reconeixement de drets
derivats d’aquest programa complementari.
El Ple de la Diputació de Barcelona en data 22 de juliol de 2010, va aprovar el
dictamen que proposa autoritzar les renúncies, reduccions i reconeixement de drets
derivats dels ajuts atorgats pel programa complementari “Suficiència alimentària en el
període 0-3 a les escoles bressol municipals 2009” en el marc de l’àmbit de suport als
serveis i les activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011.
L’annex 1 d’aquest dictamen relaciona els ajuntaments que han renunciat a un part de
la subvenció atorgada, i com a conseqüència la minoració dels drets reconeguts, i/o el
reconeixement de drets a favor de la Corporació si s’escau. S’ha detectat una errada
en aquest Annex i l’omissió de la renúncia de dos entitats locals, que seguidament es
detallen::
1.- Ajuntament de Gelida, no constava en aquest Annex, i d’acord amb les dades de
la subvenció s’havia d’aprovar un reconeixement de dret:
- Subvenció atorgada:
3.947,00 €
- Pagament avançat:
3,.947,00 €
- Despeses justificades :
3.268,66 €
- Renúncia subvenció:
678,34 €
D’aquestes dades es desprèn que correspon l’acceptació de la renúncia i
l’aprovació d’un reconeixement de dret a favor de la Diputació de Barcelona de
sis-cents setanta-vuit euros amb trenta-quatre cèntims (678,34€).
2.- Ajuntament de Puigdàlber, no constava en aquest Annex, i d’acord amb les
dades de la subvenció s’havia d’aprovar un reconeixement de dret:
-

Subvenció atorgada:
Pagament avançat:
Despeses justificades :
Renúncia subvenció:

1.984,00 €
1.984,00 €
930,00 €
1.054,00 €

D’aquestes dades es desprèn que correspon correspon l’acceptació de la
renúncia l’aprovació d’un reconeixement de dret a favor de la Diputació de
Barcelona de mil amb cinquanta-quatre euros (1.054,00€).
3.- Ajuntament de Pineda de Mar: es va aprovar un reconeixement de drets a favor
de la Diputació de Barcelona de tres mil quaranta-set euros amb trenta-nou
cèntims (3.047,39€), que no és correcte segons les dades següents:
-

Subvenció atorgada:
Pagament avançat:
Despeses justificades :
Renúncia subvenció:

7.085,00 €
4.251,00 €
4.037,61 €
3.047,39 €
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Ajuntament de Pineda de Mar: es va aprovar un reconeixement de drets a favor
de la Diputació de Barcelona de Tres mil quaranta-set Euros amb trenta-nou
cèntims D’aquestes dades es desprèn, en primer lloc, que l’import correcte del
reconeixement de dret a favor de la Diputació de Barcelona és de dos-cents
tretze euros amb trenta-nou cèntims (213,39 €); i en segon lloc, correspon
adequar la comptabilitat de la Diputació a la renúncia de la subvenció, mitjançant
la reducció de la disposició de la despesa (AD) comptabilitzada en el moment
d’atorgament de la subvenció, per un import de Dos mil vuit-cents trenta-quatre
Euros (2.834€).
D’acord amb l’article 105 apartat 2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
estableix que les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Vista la Refosa número 1/2010 (BOPB núm. 149, de 23/06/2010), epígraf 5.1.c), que
disposa que la Presidència de la Diputació es reserva elevar al Ple de la Corporació la
creació de programes complementaris, així com crear instruments i espais de
concertació específics, per tal d’ajustar-se a les necessitats dels ens locals de la
província, segons disposa la clàusula 7.2 del Protocol
En conseqüència, el president de la Diputació eleva i proposa al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Educació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR la renúncia a l’ajut del programa complementari “Suficiència
alimentària en el període 0-3 a les escoles bressols municipals” corresponent a l’any
2009, en l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, dels següents ajuntaments :
Reduccions AD
Municipi

Nif

C. Xarxa

Renúncies
Import

Núm.
operació

Reconeixem
ent del dret

GELIDA

P0809000C

09Y49415

678,34

678,34

PUIGDÀLBER

P0817300G

09Y49345

1.054,00

1.054,00

Segon.- RECONÈIXER EL DRET a favor de la Diputació de Barcelona de les quanties
que han de retornar els ens locals determinats a l’acord primer, com a conseqüència de
no haver justificat l’import avançat per aquest Corporació. IMPUTAR aquest
reconeixement de dret a l’aplicació pressupostària I/81100/323AO/38900 del pressupost
de l’any 2010.
Tercer.- RESCABALAR mitjançant compensació de deutes els imports reconeguts a
l’acord segon, si s’escau
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Quart. – RECTIFICAR l’error aritmètic detectat a l’Annex 1 de l’acord plenari de 22 de
juliol de 2010 (244/10) que va aprovar les renúncies, reduccions i reconeixement de
drets derivats dels ajuts atorgats pel programa complementari “Suficiència alimentària
en el període 0-3 a les escoles bressol municipals 2009” en el marc de l’àmbit de
suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011; en el sentit
següent:
On diu:
Reduccions AD
Municipi

Nif

C. Xarxa

Renúncies
Import

PINEDA
MAR

DE

P0816200J

09Y49481

3.047,39

C. Xarxa

Renúncies

Núm.
operació

Reconeixe
ment
del
dret

Ha de dir:
Reduccions AD
Municipi

Nif

Import
PINEDA
MAR

DE P0816200J

09Y49481

3.047,39

2.834,00

Núm.
operació

Reconeixe
ment
del
dret
213,39

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
19.- Dictamen de data 9 de novembre de 2010 que proposa aprovar la
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola.
I. ANTECEDENTS
1.

La Diputació de Barcelona és membre del Consorci Parc de Collserola d’acord
amb el previst a l’article 1 dels Estatuts, aprovats per l’Assemblea General del
Consorci en sessió de data 22 de novembre de 1999 i publicats al Butlletí Oficial
de la Província, número 4, de 5 de gener de 2000.

2.

L’Assemblea General del Consorci del Parc de Collserola en sessió ordinària de
18 de desembre de 2008 va adoptar, amb el vot favorable de la majoria absoluta
de membres, l’acord de modificació dels vigents Estatuts, i alhora acordà sol·licitar
a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugués
a terme les actuacions materials per a l’execució de l’anterior acord, previstes a la
legislació i que siguin comunes a tots els ens consorciats.
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3.

L’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, i de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, van
comportar la modificació del text dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola
per adaptar-lo a aquesta normativa amb caràcter de legislació bàsica. Aquesta
modificació fou aprovada per l’Assemblea General del Consorci en la sessió de 18
de desembre de 2008, mentre que el text refós fou publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, número 219, de data 12 de setembre de 2009.

4.

En data 16 de març de 2009 es va procedir a la signatura del conveni
interadministratiu de col·laboració que té per objecte la incorporació de la
Generalitat de Catalunya al Consorci del Parc de Collserola per al reforç de la
gestió del futur Parc Natural de Collserola. D'acord amb la clàusula segona del
conveni, "la integració de la Generalitat al Consorci del Parc de Collserola
implicarà l'escaient modificació dels Estatuts de l'ens, pel que fa a la composició
dels òrgans de govern i administració del nou consorci. La modificació dels
Estatuts es concreta en els temes següents:
a) Denominació del Consorci, que passarà a denominar-se "Consorci del Parc
Natural de Collserola". Aquest canvi de denominació es realitzarà un cop s'hagi
realitzat la declaració de parc natural.
b) La composició dels òrgans de govern i administració: la Generalitat de
Catalunya -a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge -, la
Diputació i la Mancomunitat de Municipis hi tindran el mateix nombre de
representants.
c) Règim jurídic aplicable, atesa la condició de la Generalitat de Catalunya com
administració sotmesa a un règim propi-diferent del règim local.
d) Competències de gestió de la Generalitat que podran ser incorporades com a
funcions pròpies del Consorci.
e) Règim del personal adscrit al Consorci resultant, que respectarà els drets dels
actuals empleats públics del Consorci del Parc de Collserola.
f) Règim dels béns materials que puguin aportar-se o adscriure's al Consorci.
g) Contribució de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona al
finançament del pressupost del Consorci."

5.

Fruit d'aquest compromís, s'ha consensuat amb el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya una proposta de modificació dels
Estatuts del Consorci del Parc de Collserola, que afecta a la denominació del
consorci i als articles 1.1, 1.2, 1.4, article 2, article 4, article 5, article 6, article 8,
article 9.1, 9.2, article 10, article 12.1, 12.2, 12.4, article 13, article 14, article 15.1,
15.2, article 18, article 19, article 25, article 28, Disposició Addicional i Disposició
Transitòria.
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6.

En data 21 de setembre de 2010 i per l'Assemblea General del Consorci del Parc
de Collserola ha estat aprovat un Dictamen, el text íntegre del qual és el següent:
“DICTAMEN
SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
DEL PARC DE COLLSEROLA
I. ANTECEDENTS DE FET
1.- El text dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola fou aprovat per
l'Assemblea General de l'entitat en la sessió de 22 de novembre de 1999 i publicat
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, número 4, de 5 de
gener de 2000.
2. L'entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector
públic, i de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, van
comportar la modificació del text dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola
per adaptar-lo a aquesta normativa amb caràcter de legislació bàsica. Aquesta
modificació fou aprovada per l'Assemblea General del Consorci en la sessió de 18
de desembre de 2008, mentre que el text refós fou publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, número 219, de data 12 de setembre de 2009.
3. En data 16 de març de 2009 es va procedir a la signatura del conveni
interadministratiu de col·laboració que té per objecte la incorporació de la
Generalitat de Catalunya al Consorci del Parc de Collserola per al reforç de la
gestió del futur Parc Natural de Collserola. D'acord amb la clàusula segona del
conveni, "la integració de la Generalitat al Consorci del Parc de Collserola
implicarà l'escaient modificació dels Estatuts de l'ens, pel que fa a la composició
dels òrgans de govern i administració del nou consorci. La modificació dels
Estatuts ha de tractar els temes següents:
a) Denominació del Consorci, que passarà a denominar-se "Consorci del Parc
Natural de Collserola". Aquest canvi de denominació es realitzarà un cop
s'hagi realitzat la declaració de parc natural.
b) La composició dels òrgans de govern i administració: la Generalitat de
Catalunya -a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge -, la
Diputació i la Mancomunitat de Municipis hi tindran el mateix nombre de
representants.
c) Règim jurídic aplicable, atesa la condició de la Generalitat de Catalunya com
administració sotmesa a un règim propi-diferent del règim local.
d) Competències de gestió de la Generalitat que podran ser incorporades com a
funcions pròpies del Consorci.
e) Règim del personal adscrit al Consorci resultant, que respectarà els drets dels
actuals empleats públics del Consorci del Parc de Collserola.
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f)

Règim dels béns materials que puguin aportar-se o adscriure's al Consorci.

g) Contribució de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona al
finançament del pressupost del Consorci."
4. Fruit d'aquest compromís, s'ha consensuat amb el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya una proposta de modificació
dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola.
II. FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l'article 1 dels seus Estatuts, el Consorci és una entitat
pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local. En aquest sentit,
la Disposició Addicional.2 estableix que en allò no inclòs en els Estatuts serà
d'aplicació a normativa vigent que regeixi per a les entitats locals.
2. Atès el disposat a l'article 1 dels vigents Estatuts del Consorci del Parc de
Collserola, altres administracions que persegueixin finalitats d'interès general
concurrents amb les pròpies de les entitats publiques consorciades, podran
incorporar-se en el Consorci, mitjançant sol·licitud de l'ens i acord d'admissió de
l'Assemblea General, amb modificació si s'escau dels presents Estatuts.
3. L'article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que la modificació dels
estatuts del consorci, amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de
ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada
amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació. En aquest sentit, l'article 313,
apartats 2 i 3, del Decret 179/1995 assenyala que l'acord per modificar els
estatuts, que s'ha d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de
membres de la corporació, juntament amb el text, s'han de sotmetre a informació
pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix l'article 160 d'aquest
Reglament, és a dir, amb anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'entitat.
4. L'article 10.a) dels vigents Estatuts del Consorci del Parc de Collserola
assenyala que correspon a l'Assemblea General l'aprovació de la modificació dels
Estatuts.
III. PROPOSTA
En virtut de tot això es proposa a l'Assemblea General del Consorci del Parc de
Collserola l'adopció dels següents,
ACORDS
1. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola, d'acord amb el text que s'adjunta en annex, de conformitat amb
l'article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
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d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i amb l'article 1 O.a) dels vigents
Estatuts de l'entitat.
2. Sol·licitar a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
que dugui a terme les actuacions materials per a l'execució de l'anterior acord,
previstes a la legislació i que siguin comunes a tots els ens consorciats.
3. Notificar aquests acords a tots els ens consorciats i al Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als
efectes legals escaients”
7.

Vist que l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, previ informe favorable de la Comissió Informativa de data 05/10/2010
ha adoptat en sessió de data 07/10/2010 l’acord que es transcriu literalment:
“APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural
de Collserola, d’acord amb el text que s’adjunta en annex, de conformitat amb
l’article 3212 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
SOTMETRE aquest acord i els nous Estatuts a un termini d’informació pública de
trenta dies a efectes de suggeriments i al·legacions.
TENIR per atorgada l’aprovació definitiva de la modificació estatutària si durant la
informació pública no es formules al·legacions.
ACCEPTAR que aquesta Mancomunitat dugui a terme les actuacions materials
per a l’execució de l’anterior acord previstes a la legislació i que siguin comunes a
tots els ens consorciats.
NOTIFICAR aquest acord als ens consorciats, al Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i al Consorci del Parc Natural de
Collserola”

8.

Vist que el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, en sessió de data 18
d’octubre de 2010, ha adoptat els següents acords:
a) Declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals
parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc.
Aprovat per Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural
de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i
de la Rierada-Can Balasc, publicat en el DOGC núm. 5745 de 29.10.2010.
b) Integració de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consorci del
Parc de Collserola i aprovació dels nous Estatuts d'aquest Consorci per acord
GOV/189/2010 que es transcriu literalment:
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“1. Aprovar la integració de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, en el Consorci del Parc de Collserola,
integrat per la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament del Papiol, l'Ajuntament de Molins de Rei,
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l'Ajuntament de Sant Just Desvern,
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de
Montcada i Reixac, l'Ajuntament de Cerdanyola i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
2. Aprovar els nous Estatuts del Consorci del Parc de Collserola que s'adjunten com a
annex.
3. Aprovar l'aportació econòmica del Departament de Medi Ambient i Habitatge al
Consorci del Parc de Collserola de 717.960,00 euros.
4. Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”

II. EMPARAMENT JURÍDIC
1.

Sobre l’adequació material de legalitat.

Examinades les proposades modificacions als Estatuts, i essent considerades d’interès
general per a la millor organització i funcionament del Consorci, més tenint en compte
que es reforça notòriament amb la incorporació d’un nou ens consorciat, com és el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, aquestes
s’ajusten al què disposen el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya (ROAS/1995), aprovat pel D.179/1995, de 13 de juny, i la resta de
disposicions legals de l’ordenament jurídic per les quals es regeixen els consorcis
locals catalans.
2.

Sobre la competència orgànica i tràmits procedimentals restants.

2.1. La modificació dels estatuts dels consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan
superior de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les
mateixes formalitats que per a la seva aprovació (ROAS/1995, art. 322).
2.2. Les esmentades formalitats (ROAS/1995, art. 313) impliquen que els acords
d’aprovació i modificació d’estatuts s’han d’adoptar amb el vot favorable de la
majoria absoluta dels membres de la Corporació, raó de la qual la seva
aprovació correspon al Ple de la corporació de forma indelegable (L 7/1985, art.
33.1.ñ), en relació amb el número 4 del mateix article).
2.3. Vist el que es disposa als articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist l’informe preceptiu emès conjuntament entre la Intervenció General i la Secretaria
General.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Gerent dels
Serveis d’Espais Naturals, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Espais Naturals, proposa al President delegat d’aquesta Àrea que elevi al Ple,
per a la seva aprovació l’adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment, amb el vot favorable de la majoria absoluta de
membres del Ple, la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola,
d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL
DE LA SERRA DE COLLSEROLA
TÍTOL. - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Constitució i entitats que integren el Consorci
1. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és un ens consorcial públic, de
caràcter local i de naturalesa associativa i institucional, constituït per acomplir les finalitats
assenyalades en els presents Estatuts i a l'empara d'allò que estableix l'article 87 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 269 i següents 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 i l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant el Consorci) és
integrat per les següents institucions: Diputació de Barcelona, Mancomunitat de Municipis
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
de Medi Ambient i Habitatge, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, Ajuntament del Papiol, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Molins
de Rei, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat i Ajuntament de Sant Just Desvern.
3. Per altra banda, altres administracions i entitats actuants que persegueixin finalitats
d'interès general concurrents amb les pròpies de les entitats publiques consorciades, podran
incorporar-se en el Consorci, mitjançant sol·licitud de l'ens i acord d'admissió de l'Assemblea
General, amb modificació si s'escau dels presents Estatuts.
4.EI Consorci, en l'àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té la potestat i
prerrogatives de què poden gaudir els ens no territorials en virtut de l'article 8 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.
5.En allò que no està inclòs en els presents Estatuts serà d'aplicació la normativa vigent que
regeixi per les entitats locals.
Article 2
Denominació i personalitat jurídica
L'Entitat consorciada tindrà el nom de Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i
gaudirà de personalitat jurídica pròpia distinta dels ens consorciats i capacitat jurídica i
d'obrar i gestionar serveis i activitats d'interès local o general, pel compliment de les seves
finalitats generals de conformitat amb els articles dels presents Estatuts.
El Consorci, per mitjà dels seus òrgans, a més de les facultats que com a entitat de dret
públic li corresponen podrà, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:
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a) adquirir, posseir, gaudir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns i drets
reals, excepte els béns de domini públic adscrits als serveis que presti.
b) dur a terme l'estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d'accions, obres i
activitats d'acord amb les seves finalitats.
c) fer contractes i convenis.
d) sol·licitar i rebre avals i préstecs.
e) assumir obligacions.
f) interposar recursos i exercir les accions previstes a les lleis.
Article 3
Seu Social
El Consorci tindrà el seu domicili en l'edifici seu de la carretera de l'Església, número 92,
(ctra. Vallvidrera-Sant Cugat, km. 4,7) del municipi de Barcelona.
TÍTOL Il. - ÀMBIT FUNCIONAL
Article 4 Finalitats Sense perjudici de les competències pel que fa a la declaració de
Collserola com a Espai Natural de Protecció Especial i dels efectes d'aquesta declaració,
que corresponen en tot cas a la Generalitat de Catalunya, el Consorci exercirà les
competències de gestió, de caràcter general o local, que corresponen als ens consorciats
respecte al Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovat per Decret 146/2010, de 19
d’octubre, col laborant així mateix per aquest fi amb les diferents administracions públiques
amb competències concretes en l'àmbit territorial i en concret:
- l'ordenació del Parc, el seu desenvolupament com a tal, així com la seva corresponent
gestió, utilitzant per això qualsevol de les formes de gestió establertes per la legislació de
règim local.
- Possibilitar la participació dels ajuntaments i altres ens del Consorci per tal de delimitar i
cercar solucions globals als problemes del Parc.
- Informar sobre les activitats que afectin l'espai requerint a l'administració competent pel
compliment de l'acordat.
- Vetllar pel compliment de la legislació i planejament vigent.
- Promoure inversions i serveis propis de l'espai natural.
- Establir acords de col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre, que coincideixin
essencialment amb els objectius del Consorci.
- Promoure la captació, coordinació i gestió d'ajuts i fons comunitaris i d'altres
administracions i ens, que les puguin atorgar.
Article 5
Àmbit
El Consorci tindrà com a àmbit territorial l'àrea delimitada pel Parc Natural de la Serra de
Collserola i pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, o el que resulti de
les seves modificacions, i que actualment comprèn part de l'àmbit dels municipis del Papiol,
Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat,
Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, i Sant Cugat del Vallès.
Excepcionalment, i a causa del context metropolità en el què s'ubica el Parc Natural, el
Consorci podrà estendre el seu àmbit territorial al del terme municipal dels municipis
consorciats, sempre i quan sigui d'interès per a l'assoliment dels objectius del Parc Natural, i
prèvia la formalització dels instruments de gestió corresponents.
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Article 6
Funcions
El Consorci realitzarà per a la consecució de les esmentades finalitats, les següents
funcions: -Redactar i/o promoure estudis, plans i informes relatius a l'espai protegit, catàlegs
d'edificis o monuments d'especial protecció. -Gestió i desenvolupament del Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge i del Pla rector d’ús i gestió.
- Assessorament i ajuda tècnica necessària als ajuntaments i ens del Consorci, en matèria
de la gestió de l'espai natural.
- Estudiar, projectar i instal·lar els serveis necessaris a l'espai natural, així com l'arranjament
de camins, accessos, etc.
- Realitzar, contractar i fer el seguiment de les obres i actuacions corresponents, àdhuc els
serveis de manteniment i gestió posterior de les instal·lacions i serveis de l'espai natural.
- Informar amb caràcter previ, qualsevol proposta d'actuació a desenvolupar en tots els
sectors de l'àmbit de l'espai natural, en base als aspectes específics que per aquest es
regulin.
- Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens del Consorci, amb tot el
que faci referència a l'espai natural.
- L'elaboració, control i realització del planejament, gestió i disciplina urbanística dins l'àmbit
de l'espai natural, prèvia delegació si s'escau, dels membres consorciats, així com la
formació del patrimoni de sòl que comporti l'esmentada gestió segons preveu la legislació
vigent.
- Promoure campanyes i accions de protecció i millora de l'espai natural.
Article 7
Durada
La durada del Consorci és per temps indefinit.
TÍTOL III.- GOVERN I ADMINISTRACIÓ
Article 8
Òrgans del Consorci
Els òrgans de govern, administració i participació del Consorci són:
- L'Assemblea General.
- El president, dos vicepresidents i el vicepresident executiu.
- La Comissió Executiva.
- El Consell Consultiu.
- El director gerent.
Article 9
L'Assemblea General. Naturalesa i Composició
1. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. També és
l'òrgan rector del Parc Natural als efectes del previst a l'article 10.2 del Decret 146/2010 de
19 d’octubre. Els seus integrants seran designats o cessats pels respectius òrgans de
govern dels ens consorciats.
2. La composició de l'Assemblea General és de 10 membres de la Generalitat de Catalunya,
10 membres de la Diputació de Barcelona, 10 membres de la Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona i un membre de cada Ajuntament adherit al Consorci.
3. Quan alguna persona que formi part de l'Assemblea General cessés del seu càrrec o lloc
dels respectius organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu
càrrec en els òrgans del Consorci, l'ens al que pertanyi n'anomenarà una altra que la
substitueixi. De la mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència o
dimissió d'un membre de l'Assemblea General.
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4. A petició d'algun dels membres consorciats, l'Assemblea podrà convocar si ho considera
oportú, a més dels membres que l'integren, uns altres representants amb veu però sense
vot, que tindran la consideració de convidats o observadors per tractar temàtiques
concretes.
Article 10
Atribucions de l'Assemblea General
1. Correspon a l'Assemblea General:
a) L'aprovació i modificació dels Estatuts.
b) La dissolució i liquidació del Consorci.
c) L'admissió de nous integrants en el Consorci i la separació dels seus membres.
d) El nomenament del president, vicepresidents i vicepresident executiu.
e) L'aprovació del Pla rector d'ús i gestió.
f) L'aprovació del pressupost anual del Consorci, així com de la plantilla del personal.
g) L'aprovació i censura dels comptes.
h) L'alienació dels béns i drets del Consorci i la contractació administrativa i privada
atribuïda per la legislació de règim local a l'òrgan superior de l'entitat.
i) L'elecció dels membres de la Comissió Executiva i dels vocals dels diferents sectors del
Consell Consultiu, a proposta de la Comissió Executiva.
j) Qualsevol de les funcions que la legislació atribueix a l'òrgan rector del Parc Natural.
2. Les decisions estratègiques que pugui prendre l'Assemblea General hauran de comptar
amb el vot favorable de la Generalitat de Catalunya. Es consideren decisions estratègiques
les següents:
a) Modificació dels Estatuts.
b) Incorporació de nous membres al Consorci.
c) Aportacions de caràcter econòmic al Consorci per part de les entitats consorciades en la
part que els afecti.
d) Dissolució del Consorci.
Article 11
Sessions de l'Assemblea General
1. L'Assemblea General es reunirà com a mínim una vegada a l'any, en sessió ordinària. En
sessió extraordinària, totes les vegades que sigui necessari, prèvia convocatòria pel
president o bé, quan ho proposi la tercera part dels seus membres.
2. Les sessions es podran celebrar tant en la seu del Consorci com en la seu dels ens
consorciats.
3. El president enviarà les convocatòries de la reunió als membres de l'Assemblea General,
com a mínim amb dos dies d'antelació. En la corresponent convocatòria de les sessions, el
president assenyalarà la data, l'hora, el lloc i l'ordre dels temes a tractar en la mateixa,
aixecant el secretari l'acta corresponent.
4. En tot el que no s'oposi als presents Estatuts, el seu règim de funcionament s'acomodarà
al que disposa la legislació de règim local per als plens municipals.
Article 12
El president, els vicepresidents i el vicepresident executiu
1. El president i els dos vicepresidents seran escollits per l'Assemblea General d'entre els
seus membres designats en representació de la Generalitat, la Diputació o la Mancomunitat,
de forma que cada càrrec sigui ostentat per un representant de cadascuna d'aquestes tres
administracions.
A partir del primer nomenament, que recaurà en un representant dels ens locals consorciats,
els següents seran escollits per rotació entre els representants de cadascuna de les tres
administracions, per mandats de dos anys.
2. Els vicepresidents substituiran el president en els casos d'absència, vacant o malaltia, en
les competències d'aquest.
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3. El president designarà un vicepresident executiu, que assumirà les funcions que
determina l'article 15.
4. Sens perjudici d'un canvi de nomenament, la durada d'aquests càrrecs està vinculat als
mandats municipals.
Article 13
Atribucions del president
Correspon al president:
a) Elaborar l'ordre del dia de les reunions de l'Assemblea General
b) Convocar, presidir i aixecar les sessions de l'Assemblea General.
c) Publicar, executar i fer complir els acords de l'Assemblea General i dictar les disposicions
particulars que exigeixin el seu millor compliment.
d) Comparèixer sense necessitat de poder previ davant tota classe d'autoritats, tribunals i
jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones públiques
privades, físiques i jurídiques, a efectes judicials, administratius i representatius.
e) En casos d'urgència, l'exercici d'accions judicials o administratives.
f) Les que li siguin delegades per l'Assemblea General.
g) Vot de qualitat en cas d'empat en les votacions.
h) Les competències no atribuïdes expressament als altres òrgans.
i) La contractació administrativa i privada atribuïda per la legislació de règim local al
president de l’entitat.
j) En casos d'urgència, les competències de l'Assemblea General establertes a les lletres f)
a i) de l'article 10 i de la Comissió Executiva, donant-ne compte de les resolucions que
adopti a la següent sessió dels òrgans col·legiats per a la seva ratificació.
Article 14
La Comissió Executiva
La Comissió Executiva es un òrgan operatiu l'objecte del qual és fer el seguiment i establir
els mecanismes de posta en marxa de les decisions preses en l'Assemblea General. També
és l'òrgan gestor del Parc Natural als efectes del previst a l'article 10.3 del Decret 146/2010
de 19 d’octubre.
Les seves atribucions i funcions seran les següents:
a) Tramitar els plans i altres instruments d'ordenació i gestió establerts a la legislació
urbanística
b) Proposar a l'Assemblea General l'aprovació dels programes d'actuació i les seves
revisions anuals.
c) Sotmetre a l'aprovació de les autoritats competents qualsevol tipus de document i
projecte urbanístic.
d) Informar els Plans i projectes elaborats per Administracions i particulars, en el seu àmbit
territorial i d'acord amb les normes reguladores que incideixin en la seva gestió i
desenvolupament.
e) Elevar a l'Assemblea General els projectes de pressupost i plantilla del personal per a la
seva aprovació.
f) Gestionar el patrimoni de sòl públic dins el seu àmbit territorial, amb la facultat d'adquirir,
reivindicar, permutar, gravar o administrar tota mena de béns, així com assumir titularitats
fiduciàries o dominicals de disposició, quan aquestes competències no estiguin atribuïdes a
l’Assemblea General.
g) Acceptar subvencions, donatius i cessions de tota mena.
h) Tramitar i aprovar projectes d'expropiació forçosa.
i) Aprovar projectes i inversions i la corresponent contractació administrativa i privada en les
quanties atribuïdes per delegació del president o de l'Assemblea General.
j) Acordar operacions de crèdit i contractes de tresoreria.
k) Nomenar el director gerent.
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I) Exercitar accions i interposar recursos judicials i administratius, així com l'exercici de la
defensa en els procediments incoats contra el Consorci.
m) Donar compte anualment a l'Assemblea General de la tasca realitzada, mitjançant
memòria informativa.
n) Proposar a l'Assemblea General l'aprovació i les modificacions d'aquests Estatuts, dels
Reglaments, Ordenances i altres normes aplicables aprovades per aquell.
o) Aprovar les modificacions de pressupost quan no li correspongui al director gerent.
p) Qualssevulla altra que li sigui delegada per l'Assemblea General.
q) Qualsevol de les funcions que la legislació atribueix a l'òrgan gestor del Parc Natural.
Article 15
Composició de la Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva es designarà a proposta del president i amb l'aprovació de
l'Assemblea General.
2. La seva composició es fixarà en 20 membres dels quals com a mínim 3 seran
representants de la Generalitat de Catalunya, 3 seran representants de la Diputació de
Barcelona i 3 de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sense
que els designats hagin de ser necessàriament membres de l'Assemblea General.
3. El president de l'Assemblea General, que ho serà també de la Comissió Executiva, podrà
delegar aquesta funció en el vicepresident executiu, el qual tindrà, a més, les funcions
següents:
a) Presentar als òrgans competents per la seva aprovació els plans i altres instruments
d'ordenació i de gestió establerts a la legislació urbanística.
b) Presentar els programes d'actuació i les seves revisions anuals als òrgans competents
per la seva aprovació.
c) Presentar els projectes de pressupost i de la plantilla de personal.
d) Redactar els projectes d'expropiació forçosa.
e) Presentar la memòria anual.
f) Coordinar i dirigir els serveis del Consorci.
g) Aprovar les modificacions del pressupost en casos d'urgència, donant-ne compte a la
Comissió Executiva.
h) Les que expressament li deleguin els altres òrgans del Consorci.
Article 16
Sessions de la Comissió Executiva
La Comissió Executiva es reunirà com a mínim amb una periodicitat trimestral per tractar els
assumptes de la seva competència.
Article 17
El Consell Consultiu
1. El Consell Consultiu és l'òrgan de caràcter consultiu, on s'integraran els sectors socials,
acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense finalitat de lucre,
que persegueixin finalitats d'interès general concurrents amb les pròpies del Consorci.
2. El Consell Consultiu es regirà pel seu reglament que aprovarà I'Assemblea General, la
qual també aprovarà les seves competències i la composició del mateix.
3. Tanmateix, entre d'altres les funcions d'aquest Consell seran les d'informació, consulta i
assessorament respecte al Pla d'actuacions i inversions del Consorci.
Article 18
Director gerent
El director gerent serà designat per la Comissió Executiva i assistirà i participarà a les seves
reunions. El nomenament haurà de recaure en una persona especialment capacitada per a
aquest càrrec.
Correspondran al director gerent les següents atribucions i funcions:
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a) Executar i fer complir els acords de la Comissió Executiva
b) Exercir el comandament directe del personal i dels serveis del Consorci.
c) Preparar l'avantprojecte de pressupost del Consorci i dels programes d'actuació
d) Elaborar els instruments urbanístics i els projectes, i resoldre sobre les autoritzacions
necessàries en execució de les previsions del Pla especial de protecció del medi natural i
del paisatge i del Pla rector d'ús i gestió, de les ordenances i d'altres normes reguladores
que incideixin en la gestió i desenvolupament del Parc.
e) Redactar la memòria anual per a la seva aprovació per part de la Comissió Executiva.
f) Realitzar els actes de tràmit i impulsar els procediments,
g) Realitzar les contractacions administratives i privades de caràcter menor i el procediment
negociat en les quanties atribuïdes per delegació del president.
h) Preparar la plantilla de personal.
i) Aprovar les modificacions del pressupost que afectin el mateix grup de funció o quan es
refereixin exclusivament al Capítol 1, així com ordenar els pagaments.
j) Realitzar totes aquelles funcions que li deleguin els altres òrgans del Consorci.
Article 19
Secretari, interventor i tresorer
1. El Consorci estarà assistit de secretari, interventor i tresorer i seran el secretari,
l'interventor i el tresorer de la institució local que designi l'Assemblea General, els quals
podran designar el personal que pugui suplir-los, per delegació.
2. El secretari assistirà amb veu però sense vot a les reunions de l'Assemblea General i de
la Comissió Executiva i aixecarà les Actes corresponents,
3. Així mateix, l'interventor podrà assistir a les sessions de l'Assemblea General i de la
Comissió Executiva amb veu però sense vot.
Article 20
Regim de sessions
El règim de sessions i l'adopció d'acords dels diversos òrgans de govern i assessorament
s'ajustaran al que disposa la legislació de règim local amb el que no estigui establert en
aquests Estatuts,
Article 21
Personal
El Consorci podrà disposar del personal necessari, el nombre, la categoria i funcions del
qual es determinarà en les plantilles formulades i aprovades per l'Assemblea General. A
més del personal propi, les entitats consorciades podran assignar funcions de suport entre
els treballadors de la seva plantilla.
Els llocs de treball que es contractin des del Consorci per a prestar els seus serveis, estaran
subjectes a les disposicions del règim funcionarial o laboral.
L'aprovació de la plantilla es farà conjuntament amb l'aprovació del pressupost.
Article 22
Recursos administratius
Els actes administratius que emanin del director gerent seran susceptibles de recurs
administratiu d'alçada davant la Comissió Executiva, d'acord amb les disposicions de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els actes administratius que emanin dels altres òrgans de l'entitat posen fi a la via
administrativa i s'hi podrà interposar, si s'escau, el recurs contenciós administratiu.
TÍTOL IV. - RÈGIM ECONÒMICOFINANCER
Article 23
Règim econòmic
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El règim econòmicofinancer del consorci s'ajustarà a la normativa vigent en cada moment
per als ens locals en matèria pressupostaria i de gestió dels seus recursos econòmics.
Article 24
Patrimoni del Consorci
Constituiran el patrimoni del Consorci:
a) Els béns que li adscriguin els ens consorciats.
b) Els que el propi Consorci adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim.
Article 25
Recursos del Consorci
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a) Aportacions dels ens consorciats.
b) Productes del seu patrimoni.
c) Rendiments dels seus serveis.
d) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
e) Emprèstits i préstecs.
f) Altres recursos que puguin establir-se d'acord amb la Llei.
El Consorci pot emprar la via administrativa de constrenyiment per tal de recaptar o
recuperar, per ell mateix, els ingressos i altres drets de caràcter públic en què sigui creditor,
sens perjudici que pugui encarregar les gestions recaptatòries que consideri oportunes a
qualsevol dels ens locals territorials que l'integren.
Article 26
Aportacions dels ens consorciats
Les aportacions econòmiques dels ens integrants en el Consorci vindran establertes en els
programes plurianuals i pressupostos dels ens consorciats. En el seu defecte s'establiran en
els programes plurianuals i pressupostos del Consorci. En aquest últim cas serà necessària
la ratificació expressa dels òrgans de govern dels ens consorciats. Així mateix s'admetrà
l'aportació mitjançant la prestació de serveis i l'ajuda tècnica.
Article 27
Elaboració del pressupost
El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s'ajustarà a la normativa vigent
sobre hisendes locals que s'elevarà a l'Assemblea General per a la seva aprovació.
Article 28
Comptabilitat del Consorci
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la comptabilitat
pública local.
Així mateix, la contractació del Consorci s'adequarà a la legislació de contractes del sector
públic, i a prestació de serveis públics per part del Consorci s'atindrà a la normativa
reguladora dels serveis públics.
Article 29
Els béns del Consorci
Els béns del Consorci aportats pels diferents ens consorciats conserven la seva qualificació i
titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer al
Consorci sobre els béns esmentats seran les que constin als acords de cessió
corresponents i es limitaran sempre a les finalitats estatutàries del Consorci.
Els béns adquirits en el Consorci s'integren en el seu patrimoni, al qual seran d'aplicació les
normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels seus béns.
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TÍTOL V.- SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
Article 30.
Separació
Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del Consorci, sempre que doni un preavís
al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, que estigui al corrent en el
compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que en garanteixi el compliment
dels pendents, Un cop rebut el preavís de separació d'algun membre, es reunirà
l'Assemblea General per tal d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatutàries i
pressupostàries oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci.
Article 31
Dissolució
La dissolució del Consorci es produirà:
a) Per disposició legal.
b) Per impossibilitat d'acomplir les finalitats que li son pròpies.
c) Per acord unànime dels ens consorciats,
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé inoperant.
e) Per transformació del consorci en un altre ens.
Article 32
Acord de dissolució
1, L'acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del Consorci i també la
reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets, determinant la solució de les
obligacions respectives.
2. Per l'adopció d'aquest acord es requerirà el vot favorable dels dos terços del nombre legal
de membres.
3, L'acord de dissolució també haurà de determinar la destinació del personal del Consorci,
amb respecte a tots els seus drets.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única.- Els efectes de tot ordre que pugui produir la declaració de Collserola com a Parc
Natural, segons la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'Espais Naturals, no afecten les
competències de gestió assumides pel Consorci.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Primera, Correspon al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola la gestió del Pla
Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola, aprovat
definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 1 d'octubre de 1987,
amb text refós aprovat per la mateixa Corporació en data 28 de gener de 1988, mentre no
s'aprovi definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge previst a
l'article 5 de la Llei 12/1985, de 13 de juny d'espais naturals, en concordança amb l'article
8.5 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès
natural i a l'article 67 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme.
Segona. El número de membres representants de la Generalitat de Catalunya a l'Assemblea
General seran proporcional amb les seves aportacions econòmiques en relació a les
aportacions de la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. Fins que no s'equiparin entre les tres institucions, els membres
que correspondrien a la Generalitat de Catalunya restaran vacants.”
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SEGON.- Sotmetre l’expedient de modificació dels estatuts a informació pública pel
termini de 30 dies mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis.
TERCER.- Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà que l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut
definitiu i produïda la ratificació per part de la Diputació de Barcelona del text aprovat
del Consorci.
QUART.- Sol·licitar a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona que dugui a terme les actuacions materials per a l’execució de l’anterior
acord, previstes a la legislació i especialment pel que fa a la seva publicitat. La qual
cosa implica que l’anunci d’aprovació de la modificació estatutària del Consorci del
Parc de Collserola que publiqui la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona sigui de caràcter col·lectiu i substitueixi el que ha de publicar
separadament aquesta corporació.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
20.- Dictamen de data 18 de novembre de 2010 que proposa aprovar el conveni
marc amb el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Consorci per a la
Promoció Turística de les Valls del Montcau, Consorci del Moianès i
l’Ajuntament de Terrassa, per a la col·laboració, cooperació i participació en la
Carta Europea de Turisme Sostenible de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya 106/1987 publicat al DOGC 827
del 10 d’abril de 1987, el massís de Sant Llorenç de Munt i la serra de l’Obac va ser
declarat Parc Natural deixant la seva administració a la Diputació de Barcelona, la qual
a través de l’Àrea d’Espais Naturals el gestiona mitjançant el Pla Especial de Protecció
del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural de Sant Llorenç del Munt l l’Obac.
Atès que un dels objectius de la gestió del Parc és la protecció i conservació del medi
físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica de l ‘espai natural,
compatibilitzant-lo amb l’aprofitament sostenible del seus recursos i l’activitat dels seus
habitants, així com l’ordenació de l’ús públic i el foment del coneixement i respecte al
medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental.
Atès que la Diputació de Barcelona es membre de l’organització EUROPARC que
integra les institucions implicades en la planificació i gestió dels espais naturals
protegits d’Europa, la qual recollint les recomanacions de la Agenda 21, adoptades a la
Cimera de la Terra en Rio de Janeiro en 1992 i pel Sisè programa d’Accions
comunitàries per al desenvolupament Sostenible, va instrumentar La Carta Europea de
Turisme Sostenible amb la finalitat de promoure el desenvolupament del turisme en
clau de sostenibilitat en els espais naturals. La Carta Europea de Turisme Sostenible
es un mètode i un compromís voluntari per a aplicar els principis de turisme sostenible,
orientat als gestors dels espais naturals protegits i a les empreses per definir les
estratègies de manera participada.
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Atès que la Corporació gestora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac opta
per seguir un model de turisme sostenible. Aquest desenvolupament turístic sostenible
comporta la gestió de la qualitat de béns i serveis perquè el benefici econòmic no es
produeixi en detriment dels aspectes socials i ambientals del parc. En aquest sentit
durant l’any 2007 el Parc Natural va obtenir la certificació del Sistema de Qualitat
Turística en Espais Naturals Protegits promoguda per la Secretaria General de
Turismo del Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo i atorgada per l’Instituto para
la Calidad Turística Española; una eina fonamental de gestió que permet assegurar la
qualitat en els serveis d’ús públic, considerant sempre la compatibilitat amb els
objectius de protecció.
Atès que la Diputació de Barcelona vol seguir treballant en criteris de qualitat turística i
un pas més és la implantació de la Carta Europea de Turisme Sostenible promoguda
per la Federació Europarc amb reconeixement a nivell europeu. La Carta Europea de
Turisme Sostenible és un programa de bones pràctiques relacionades amb el turisme
sostenible. És un compromís contractual i voluntari entre els gestors dels espais
naturals protegits i els empresaris turístics per encoratjar el desenvolupament del
turisme fent-lo compatible amb la gestió sostenible dels recursos naturals. Expressa la
voluntat de les institucions que gestionen els espais naturals protegits i dels
professionals del turisme d’afavorir el turisme d’acord amb els principis de
desenvolupament sostenible.
Atès que adherir-se a la Carta Europea de Turisme Sostenible implica l’adopció d’una
estratègia general de desenvolupament turístic sostenible. Significa fer un diagnòstic,
consultar i implicar a tots els actors del turisme de dins i voltants de l’espai protegit en
el desenvolupament i la gestió de la Carta. Es tracta de fixar els objectius estratègics,
assignar els medis necessaris, portar a terme un pla d’acció i avaluar els resultats.
Finalment, per tal de dinamitzar totes aquestes accions, cal la creació d’un fòrum
permanent i d’un grup de treball.
Atès que al desembre de 2008 es va complimentar el formulari de registre a la Carta
Europea de Turisme Sostenible que expressava la voluntat del parc d’adherir-se a la
Carta. A principis de l’any 2009 es van dur a terme diferents reunions amb
administracions i entitats per conformar el grup de treball. A través de xerrades
informatives i de difusió a la població es va crear el grup de treball i el fòrum
permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible com a òrgans de participació
del procés. A l’octubre es va començar a treballar en el document de la diagnosi que
va ser aprovat el gener del 2010 pel fòrum permanent.
Atès que aquestes institucions que formen part del conveni desitgen col·laborar i
participar en el procés d’acreditació a la Carta Europea de Turisme Sostenible per tal
de poder adoptar una estratègia general i conjunta de desenvolupament turístic
sostenible, i poder implicar a tots els actors del turisme de dins i voltants de l’espai
protegit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac en el desenvolupament i la
gestió de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Atès que els objectius de les parts participants en aquest conveni són plenament
coincidents amb els objectius de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona,
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les parts consideren que existeix un interès recíproc per col·laborar en el procés
d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, i l’art. 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Vist el punt 1.1.18 de la refosa núm. 1/2010, en relació amb el 2.1.8, a) sobre
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 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, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea
d’Espais Naturals que elevi al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer – Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el
Consorci de Turisme del Vallès Occidental, el Consorci per a la promoció turística de
les Valls del Montcau, el Consorci del Moianès i l’Ajuntament de Terrassa, per a la
col·laboració, cooperació i participació en la Carta Europea de Turisme Sostenible de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el text literal del qual és el següent:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL
CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL, EL CONSORCI PER A LA
PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LES VALLS DEL MONTCAU, EL CONSORCI DEL MOIANÈS I
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA, PER A LA COL·LABORACIÓ, COOPERACIÓ I
PARTICIPACIÓ EN LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE DE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC.
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (NIF P-0800000-B), representada pel President Delegat de
l’Àrea d’Espais Naturals, l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, de conformitat amb la Refosa
1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans d’aquesta Corporació (BOPB
núm. 149, de 23.06.2010), assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet i Palau, en
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 22 de març de 2010
(BOPB núm. 77, del 31.03.2010).
CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL, representat per la seva Presidenta,
Sra. Olga Olivé Dubois, assistit pel secretari del Consorci, Sr. Juli Boadella Verges.
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CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LES VALLS DEL MONTCAU,
representat pel seu President, Sr. Martí Perich i Singla, assistit per la secretària del Consorci,
Sra. Sílvia Falguera i Grau.
CONSORCI DEL MOIANÈS, representat pel seu president, Sr Josep Monràs i Rovira, assistit
pel secretari del Consorci, Sr. Francesc Armengol Aymerich.
AJUNTAMENT DE TERRASSA, representat per l’Alcalde President, l’Il.lm. Sr. Pere Navarro i
Morera, assistit pel Secretari accidental, Sr. Isidre Colàs i Castilla.
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, té
encomanada la gestió del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, d’acord amb el pla
especial de protecció aprovat el 19 de juny de 1998 i publicat al DOGC núm. 2721 de 9 de
setembre de 1998.
Que la gestió del parc natural es basa en la participació i col·laboració en la presa de decisions
de les administracions públiques amb competències específiques en l’àmbit territorial del parc
així com les entitats socials, econòmiques, científiques, culturals i conservacionistes
interessades en la gestió de l’espai natural.
Que dins la gestió del parc, un dels objectius és fomentar el desenvolupament econòmic i
local dels municipis que formen part del parc, fent compatible aquests usos amb l’ús públic i
la conservació del parc natural.
Que el turisme als espais naturals protegits afavoreix l’activitat econòmica en aquelles zones on
les activitats tradicionals vinculades a l’explotació dels recursos naturals han deixat de ser
rendibles i el turisme és una alternativa a considerar per la població local. El turisme sostenible
és un turisme viable econòmicament i socialment que actua a favor del medi ambient i la
cultura locals.
Que la Corporació gestora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac opta per seguir
un model de turisme sostenible. Aquest desenvolupament turístic sostenible comporta la
gestió de la qualitat de béns i serveis perquè el benefici econòmic no es produeixi en
detriment dels aspectes socials i ambientals del parc. En aquest sentit durant l’any 2007 el
Parc Natural va obtenir la certificació del Sistema de Qualitat Turística en Espais Naturals
Protegits promoguda per la Secretaria General de Turismo del Ministerio de Indústria,
Comercio y Turismo i atorgada per l’Instituto para la Calidad Turística Española; una eina
fonamental de gestió que permet assegurar la qualitat en els serveis d’ús públic, considerant
sempre la compatibilitat amb els objectius de protecció.
Que la Diputació de Barcelona vol seguir treballant en criteris de qualitat turística i un pas
més és la implantació de la Carta Europea de Turisme Sostenible promoguda per la
Federació Europarc amb reconeixement a nivell europeu. La Carta Europea de Turisme
Sostenible és un programa de bones pràctiques relacionades amb el turisme sostenible. És
un compromís contractual i voluntari entre els gestors dels espais naturals protegits i els
empresaris turístics per encoratjar el desenvolupament del turisme fent-lo compatible amb la
gestió sostenible dels recursos naturals. Expressa la voluntat de les institucions que
gestionen els espais naturals protegits i dels professionals del turisme d’afavorir el turisme
d’acord amb els principis de desenvolupament sostenible.
Que els objectius fonamentals de la Carta són els següents:
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-

Fomentar el coneixement i suport als espais protegits d’Europa que s’han de
conservar per tal que les generacions futures puguin disfrutar d’aquests espais.
Millorar el desenvolupament i la gestió del turisme dels espais protegits tenint en
compte les necessitats del medi ambient, dels residents locals, empreses i visitants.

Que adherir-se a la Carta Europea de Turisme Sostenible implica l’adopció d’una estratègia
general de desenvolupament turístic sostenible. Significa fer un diagnòstic, consultar i
implicar a tots els actors del turisme de dins i voltants de l’espai protegit en el
desenvolupament i la gestió de la Carta. Es tracta de fixar els objectius estratègics, assignar
els medis necessaris, portar a terme un pla d’acció i avaluar els resultats. Finalment, per tal
de dinamitzar totes aquestes accions, cal la creació d’un fòrum permanent i d’un grup de
treball.
Que al desembre de 2008 es va complimentar el formulari de registre a la Carta Europea de
Turisme Sostenible que expressava la voluntat del parc d’adherir-se a la Carta. A principis de
l’any 2009 es van dur a terme diferents reunions amb administracions i entitats per conformar
el grup de treball. A través de xerrades informatives i de difusió a la població es va crear el
grup de treball i el fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible com a
òrgans de participació del procés. A l’octubre es va començar a treballar en el document de la
diagnosi que va ser aprovat el gener del 2010 pel fòrum permanent.
Que durant l’any 2010 s’ha elaborat l’estratègia i el pla d’acció de forma participada a través
del grup de treball i el fòrum permanent; i entregar, així el dossier de candidatura a la
Federació Europarc a finals de desembre per la seva posterior avaluació.
Que els objectius generals de les entitats sotasignants són les següents:
- Realitzar, promoure i gestionar totes aquelles activitats que puguin contribuir al
desenvolupament quantitatiu i qualitatiu del territori comprès al Consorci, dins un
projecte global del turisme sostenible.
- Informació i/o gestió de nous fons, subvencions, ajudes o bonificacions tan de caire
econòmic-financer com fiscal, que puguin ser d’interès per les empreses i municipis.
- Coordinar els diferents interlocutors turístics de la comarca, a l’efecte d’establir el
consens en totes les accions i promoure una sensibilització social vers el fenomen
turístic, promovent, si s’escau, el participar mitjançant convenis amb altres entitats
públiques o privades en campanyes, fires i d’altres activitats de promoció turística.
- La promoció del turisme mitjançant la divulgació dels recursos naturals dels municipis
integrats i la realització d’estudis i projectes d’inversió en aquest sector, tot contribuint
a la defensa dels recursos naturals i dels valors socioculturals.
- Canalitzar tota mena d’iniciatives privades i/o públiques per la millora dels serveis
turístics de la zona, tot promovent la celebració de convencions, seminaris, trobades i
activitats anàlogues, editant i difonent el material de divulgació, publicitat i imatge que
sigui necessari per donar a conèixer els recursos turístics de les poblacions
consorciades.
Que aquestes institucions que formen part del conveni desitgen col·laborar i participar en el
procés d’acreditació a la Carta Europea de Turisme Sostenible per tal de poder adoptar una
estratègia general i conjunta de desenvolupament turístic sostenible, i poder implicar a tots
els actors del turisme de dins i voltants de l’espai protegit del Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac en el desenvolupament i la gestió de la Carta Europea de Turisme
Sostenible.
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts participants en
aquest conveni són plenament coincidents amb els objectius de l’Àrea d’Espais Naturals de la
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Diputació de Barcelona, les parts consideren que existeix un interès recíproc per col·laborar
en el procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
III.- PACTES
Primer.- Objecte del conveni
L’objecte del present conveni és articular la col·laboració i la participació de les parts
sotasignants en el procés d’acreditació a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Per a tal fi es fa necessari:
-

-

-

Aconseguir el compromís dels ens sotasignants per implantar la qualitat i el turisme
sostenible en l’àmbit dels municipis del parc natural d’acord amb el objectius i principis de la
Carta Europea de Turisme Sostenible.
Cercar els mitjans necessaris, recursos humans, econòmics i/o materials per al correcte
desenvolupament del procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Col·laborar en la redacció del dossier de candidatura a la Carta Europea de Turisme
Sostenible, que implica la definició d’estratègies de desenvolupament del turisme sostenible
en forma de pla d’acció.
Formar part del grup de treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible que participarà
activament en la presa de decisions referents als temes que afecten al procés d’adhesió.
Col·laborar en l’establiment d’un fòrum permanent de participació amb tots els agents
implicats en l’oferta turística de la zona.
Vetllar pel compliment i desenvolupament de la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Segon.- Creació del grup de treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible
Amb la voluntat d’establir un òrgan coordinador per tal d’unificar els criteris de l’oferta turística
dels diferents agents implicats en el turisme del territori, així com per impulsar el procés
d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible es crea el grup de treball de la Carta
Europea de Turisme Sostenible.
La composició del qual és la següent:
- Un representant de la Diputació de Barcelona.
- Un representant de cada un dels ens sotasignants.
- Un representant del personal del parc.
- Un representant de la secretaria de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
- Tres membres del fòrum permanent com a representants del sector privat i entitats
conservacionistes.
La composició del grup de treball serà oberta a tots els membres del fòrum permanent que
expressin la voluntat de participar.
Les funcions a desenvolupar pel grup de treball són les següents:
- Participar en la presa de decisions, aportar noves idees i suggeriments per al
desenvolupament del procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible al parc
natural.
- Col·laboració en la redacció del dossier de candidatura, en la definició i desenvolupament de
l’estratègia a mig termini i el pla d’acció.
- Esdevenir la Comissió de Seguiment del present conveni, a fi efecte de vetllar pel correcte
desenvolupament, així com proposar possibles modificacions a aquest conveni.

133

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

-

Promoure i difondre els principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible a tots els
agents implicats a la oferta turística del parc.

Funcionament:
- El seu funcionament es determinarà en el moment de la constitució del grup de treball, en
funció de les necessitats del desenvolupament de la Carta Europea de Turisme Sostenible,
amb un mínim de dues reunions a l’any.
- El grup de treball celebrarà les sessions a les instal·lacions del parc natural, o en altres que
posin a disposició els membres del grup de treball, la qual cosa es farà constar a l’ordre del
dia.
Les entitats privades i associacions, no signants del present conveni i interessades també en
formar part del procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible en els espais
protegits europeus i concretament en el del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
podran signar el manifest de compromís, que es relaciona com annex al conveni.
Tercer.- Creació d’una Secretaria de la Carta Europea de Turisme Sostenible o
dinamització turística
Per tal de dinamitzar el procés d’adhesió a la Carta Europea es crearà una secretaria de la Carta
Europea de Turisme Sostenible que es dotarà dels mitjans humans i materials necessaris.
Les seves funcions seran la dinamització i preparació del procés d’adhesió a la Carta Europea
de Turisme Sostenible (en endavant, CETS), la preparació de la redacció del dossier de
candidatura, elaboració de l’estratègia i pla d’acció a través dels mecanismes participatius que
s’estableixin.
Es cercaran els recursos o mitjans necessaris per a la contractació d’una persona per realitzar
les funcions de Secretaria Tècnica.
Les tasques concretes a desenvolupar per la Secretaria seran les següents:
- Relacions amb les entitats signants del present conveni.
- Dinamització del sector turístic en l’àmbit dels municipis del parc natural. Relació amb els
agents locals i les empreses privades.
- Preparació de reunions, grups de treball i/o seminaris de participació necessaris per elaborar
el dossier de candidatura.
- Secretariat del grup de treball que s’estableixi.
- Preparació de material tècnic.
- Assistència a reunions.
- Suport a la direcció del parc per a la realització del dossier de candidatura.
- Seguiment i avaluació de la CETS i compliment del programa d’actuacions.
Els mitjans que disposarà la Secretaria per a la realització de les tasques anteriors seran objecte
d’un conveni específic derivat del present conveni marc.
Quart.- Seguiment i avaluació de la Carta Europea de Turisme Sostenible
El grup de treball i la Secretaria Tècnica seran els encarregats de fer el seguiment i avaluació del
programa d’actuacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Anualment s’elaborarà una memòria per mesurar el grau de compliment de les actuacions
planificades.
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El grup de treball es reunirà periòdicament tants cops com sigui necessari per tal de fer el
seguiment, avaluació i millora del programa d’actuacions previstes.
Cinquè.- Obligacions dels ens sotasignants
Col·laboració, cooperació i participació en el procés d’adhesió de la CETS.
Formar part del grup de treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible i participar activament
als fòrums permanents, així com en la redacció del dossier de candidatura, en l’elaboració de
l’estratègia i el pla d’acció per al desenvolupament del turisme sostenible.
Promoció i divulgació dels principis de la CETS a través dels mitjans de comunicació locals que
es considerin oportuns.
Cercar els mitjans necessaris, recursos materials, humans i/o econòmics per al correcte
desenvolupament de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Realitzar les tasques de seguiment i avaluació del procés.
Col·laborar amb la secretaria de la CETS per fomentar la participació de les empreses
turístiques i entitats dels seus àmbits territorials.
Nomenar un representant que formi part del grup de treball de la CETS.
Promoure i desenvolupar les actuacions planificades en el programa d’actuacions del seu abast i
competència.
Sisè.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona proporcionarà informació, assessorament i formació adequada a tots
els membres del grup de treball per la correcta participació al procés d’adhesió.
La Diputació de Barcelona proporcionarà l’espai adequat per al desenvolupament de les
sessions informatives, reunions del grup de treball i del fòrum permanent així com la logística de
les mateixes.
La Diputació de Barcelona col·laborarà en la presentació de la sol·licitud per a la realització de
projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals, en el termini establert per la
Generalitat. Els projectes es basaran en les estratègies i accions a dur a terme pel
desenvolupament i dinamització turística local a través de la Carta Europea de Turisme
Sostenible.
Setè.- Vigència del conveni
El present conveni marc de col·laboració iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura i
durarà fins el procés de renovació de la CETS (fase la durada de la qual és 5 anys).
Transcorregut aquest termini es podrà prorrogar de forma tàcita per al següent període si cap
de les parts no el denuncia dos mesos abans del seu venciment.
En el cas que del present conveni marc es derivin convenis específics, en ells s’establiran
períodes d’execució concrets dels diferents projectes i actuacions futures que es duguin a
terme per poder realitzar els objectius que s’estableixen en el present conveni marc, i a on
podran contemplar-se nous recursos o nous acords que es prenguin amb posterioritat al
present conveni marc.
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Serà en els convenis específics que puguin derivar-se del conveni marc on s’establiran les
col·laboracions futures i les possibles aportacions econòmiques que s’hagin de satisfer per poder
realitzar les actuacions i projectes específics concrets, a més de les formes de pagament i
justificació de les aportacions atorgades.
Vuitè.- Modificacions del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la modificació,
per part de les parts signatàries del conveni.
Novè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a la
seva resolució.
Desè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c)Per mutu acord.
d) Per qualsevol altre causa admissible en dret.
Onzè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en
el capítol 1 del Títol 7 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).
Dotzè.- Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa.
ANNEX AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ, COOPERACIÓ I
PARTICIPACIÓ EN LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE DE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC. MANIFEST DE COMPROMÍS AMB LA CARTA
EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE A SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC.
L’entitat .................................................... coneix els principis de la Carta Europea de
Turisme Sostenible (CETS) en els espais protegits europeus i el procés que s’està
duent a terme a Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
És per aquest motiu que manifesta la seva voluntat de:
formalitzar el compromís de l’entitat per implantar la qualitat i el turisme sostenible a
Sant Llorenç del Munt i l’Obac d’acord amb els objectius i principis de la CETS.
Requisits

 Participar activament en la presa de decisions, aportar noves idees i suggeriments
per al desenvolupament del procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme
Sostenible.
 Col·laborar en la redacció del dossier de candidatura, en la definició i el
desenvolupament de l’estratègia a mig termini i el pla d’acció.
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 Promoure i divulgar els principis de la CETS a les persones que sol·licitin la
informació i donar compte del procés a tots els membres de l’entitat que ho
sol·licitin.
 Promoure i desenvolupar les actuacions planificades en el programa d’actuacions
del seu abast i de la seva competència.
 Fer el seguiment del compliment dels objectius i línies estratègiques de la CETS,
així com el compliment del programa d’actuacions.
Avantatges

 Suport d’una institució pública i medioambiental, l’administració gestora del parc.
 Coordinar els diferents agents implicats en el procés d’acreditació amb la CETS





per a la consecució d’objectius de gestió per al turisme sostenible.
Participar en la regulació de les activitats de gestió i/o ordenació del turisme a
l’espai natural.
Establir sinèrgies de gestió a partir del treball en grup i cooperació.
Promoure i difondre les activitats de l’entitat/institució a través dels mitjans de
comunicació i difusió del parc i de les entitats col·laboradores. (web del parc, punts
d’informació d’equipaments i municipals).
Reconeixement europeu pel fet de pertànyer a un espai natural protegit acreditat
amb la Carta Europea de Turisme Sostenible.”

Segon.- Comunicar a les parts intervinents del conveni, la present resolució als
efectes escaients.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
21.- Dictamen de data 18 de novembre de 2010 que proposa aprovar el conveni
de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament de Matadepera i
el Sr. Josep Maria de Quadras i de Caralt, per a dur a terme un seguit
d’actuacions encaminades a una millor ordenació de l’ús públic, en el parc
natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Atès que la Diputació de Barcelona és la promotora del Pla Especial del parc natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, aprovat el 24 de juliol de 1972 i modificat el 24 de
desembre de 1997, i que, d’acord amb l’esmentat pla i el Decret 106/87 de la
Generalitat de Catalunya de declaració de parc natural, correspon a la Diputació de
Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, la gestió d’aquest espai
natural protegit.
Atès que l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona va signar amb la Caixa
d’Estalvis i Pensions un “Conveni de Col·laboració per al desenvolupament del Pla de
gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona”. Aquest conveni permet desenvolupar des de
l’any 2005 projectes relacionats amb les següents línies d’actuació:
a. Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis.
b. Manteniment d’hàbitats oberts.
c. Millora dels espais fluvials i formacions de ribera.

137

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

d. Restauració d’àrees degradades.
e. Millora de la xarxa d’infrastructures i senyalització.
f. Reforçament del teixit i impuls de la formació laboral de la població
local.
Atès que l’administració del parc desenvolupa el programa d’ús públic, i dins d’aquest
el Pla d’ordenació dels accessos al sector de La Mola i el Montcau, a partir del qual es
duen a terme actuacions destinades a ordenar la freqüentació dels visitants a través
de la informació, la interpretació i l’arranjament d’equipaments i serveis que facin
possible un ús social ampli, ordenat i que minimitzin l’impacte en el medi natural i el
patrimoni.
Atès que l’ajuntament de Matadepera ha participat en la redacció, coneix i assumeix el
Pla d’ús Públic del parc i el Pla d’ordenació dels accessos al sector de La Mola i el
Montcau.
Atès que la zona del voltant de Can Robert i els accessos a la Mola per Can Pobla són
uns dels indrets més freqüentats del parc, la qual cosa ha comportat, la realització
d’uns equipaments i serveis adequats, tant per als vehicles com per als vianants, per
tal de disminuir el risc que això suposa per a la preservació de la qualitat del paisatge,
la integritat del patrimoni i, fins i tot, la seguretat de les persones.
Atès que des de la gestió del parc, d’acord amb l’ajuntament de Matadepera i la
propietat, ja s’han realitzat algunes accions adreçades a reforçar la informació en
aquest sector: presència d’informadors, vigilants de prevenció d’incendis a l’estiu i
senyalització, així com la col·locació de contenidors per a la brossa.
Atès que, no obstant les actuacions que ja es duen a terme, cal una intervenció que
permeti arranjar i regular l’accés i una àrea d’aparcament en aquest sector com a
equipament bàsic per a l’ordenació de l’ús públic.
Atès que totes les parts, l’administració gestora del parc, l’ajuntament i la propietat de
la finca, manifesten el seu interès per a que es facin les actuacions necessàries per tal
d’ordenar l’accés de vehicles i visitants al sector de Can Robert i per regular els
accessos en vehicle per la pista de Can Pobla. Per la qual cosa, les Administracions
signants posaran els mitjans de vigilància i control necessaris per a fer respectar els
acords.
Atesa l’evidència d’objectius coincidents entre les parts implicades, aquestes
consideren que existeix un interès mutu i recíproc per col·laborar conjuntament en la
realització de diverses actuacions encaminades a una millor ordenació de l’ús públic
en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Atès que la vigència del conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Matadepera i el Sr. Josep Maria de Quadras i de Caralt, per dur a
terme un seguit d’actuacions encaminades a una millor ordenació de l’ús públic, en el
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac és d’un període superior a quatre anys,
i conseqüentment requereix, per a la seva aprovació, el Ple de la Diputació de
Barcelona.
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Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, i l’art. 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Vist l’article 88 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
Vist el punt 1.1.18 de la refosa núm. 1/2010, en relació amb el 2.1.8, a) sobre
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 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, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea
d’Espais Naturals que elevi al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Matadepera i el Sr. J.M.Q.C., per dur a terme un seguit d’actuacions
encaminades a una millor ordenació de l’ús públic en el Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac, el text literal del qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA I EL SR. J.M.Q.C., PROPIETARI DE LA FINCA
CAN ROBERT, MUNICIPI DE MATADEPERA, EN EL PARC NATURAL DE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC, PER DUR A TERME UN SEGUIT D’ACTUACIONS
ENCAMINADES A UNA MILLOR ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC.
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President Delegat de l’Àrea d’Espais
Naturals, l’II·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, i facultat d’acord amb la Refosa núm.
1/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010,
assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de data 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77,
de 31.3.2010).
AJUNTAMENT DE MATADEPERA, representat per l’Alcaldessa-Presidenta, l’Il·lma.
Sra. Mireia Solsona i Garriga i, assistit per la secretària de la Corporació, la Sra. Maria
Rosa Castella i Mata.
Sr. J.M.Q.C., amb DNI XXX, propietari de la finca Can Pobla i Can Robert, al terme
municipal de Matadepera.
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II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que la Diputació de Barcelona és la promotora del Pla Especial del parc natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, aprovat el 24 de juliol de 1972 i modificat el 24 de
desembre de 1997, i que, d’acord amb l’esmentat pla i el Decret 106/87 de la
Generalitat de Catalunya de declaració de parc natural, correspon a la Diputació de
Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, la gestió d’aquest espai
natural protegit.
Que l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona va signar amb la Caixa
d’Estalvis i Pensions un “Conveni de Col·laboració per al desenvolupament del Pla de
gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona”. Aquest conveni permet desenvolupar des de
l’any 2005 projectes relacionats amb les següents línies d’actuació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis.
Manteniment d’hàbitats oberts.
Millora dels espais fluvials i formacions de ribera.
Restauració d’àrees degradades.
Millora de la xarxa d’infrastructures i senyalització.
Reforçament del teixit i impuls de la formació laboral de la població local.

Que l’administració del parc desenvolupa el programa d’ús públic, i dins d’aquest el Pla
d’ordenació dels accessos al sector de La Mola i el Montcau, a partir del qual es duen a
terme actuacions destinades a ordenar la freqüentació dels visitants a través de la
informació, la interpretació i l’arranjament d’equipaments i serveis que facin possible un
ús social ampli, ordenat i que minimitzin l’impacte en el medi natural i el patrimoni.
Que l’ajuntament de Matadepera ha participat en la redacció, coneix i assumeix el Pla
d’ús Públic del parc i el Pla d’ordenació dels accessos al sector de La Mola i el
Montcau.
Que la zona del voltant de Can Robert i els accessos a la Mola per Can Pobla són uns
dels indrets més freqüentats del parc, la qual cosa ha comportat, la realització d’uns
equipaments i serveis adequats, tant per als vehicles com per als vianants, per tal de
disminuir el risc que això suposa per a la preservació de la qualitat del paisatge, la
integritat del patrimoni i, fins i tot, la seguretat de les persones.
Que des de la gestió del parc, d’acord amb l’ajuntament de Matadepera i la propietat, ja
s’han realitzat algunes accions adreçades a reforçar la informació en aquest sector:
presència d’informadors, vigilants de prevenció d’incendis a l’estiu i senyalització, així
com la col·locació de contenidors per a la brossa.
Que, no obstant les actuacions que ja es duen a terme, cal una intervenció que permeti
arranjar i regular l’accés i una àrea d’aparcament en aquest sector com a equipament
bàsic per a l’ordenació de l’ús públic.
Que totes les parts, l’administració gestora del parc, l’ajuntament i la propietat de la
finca, manifesten el seu interès per a que es facin les actuacions necessàries per tal
d’ordenar l’accés de vehicles i visitants al sector de Can Robert i per regular els
accessos en vehicle per la pista de Can Pobla. Per la qual cosa, les Administracions
signants posaran els mitjans de vigilància i control necessaris per a fer respectar els
acords.
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
El present conveni té per objecte regular la cessió de l’espai per ordenar els accessos a
La Mola en vehicle i a peu entre Can Robert i Can Pobla. Així mateix, preveu un seguit
d’actuacions de millora i d’adequació de l’accés de vehicles i visitants, i d’una zona
d’aparcament, a l’àrea de Can Robert, dins de la finca de la propietat del Sr. J.M.Q.C.,
amb l’objectiu d’aconseguir una millor ordenació de l’ús públic. En l’annex 1 al conveni
s’especifica l’àmbit d’actuació on es realitzaran les activitats objecte del present
conveni.
El que es pretén, a nivell general, és reordenar els fluxos de visitants que arriben als
entorns de la Mola. El principal punt d’accés al característic cim és des de la finca de
Can Pobla i Can Robert, on s’hi arriba amb vehicle. Per això, es creu convenient
ordenar els vehicles dels visitants en aquest punt estratègic, concentrant la zona
d’aparcament a Can Robert. Tanmateix, es proposa una millora del conjunt d’accessos
i camins de l’entorn de les àrees d’aparcament necessaris per a ordenar l’espai davant
els fluxos de visitants i evitar la degradació dels entorns.
Segon.- Compromisos de les parts
El senyor J.M.Q.C., accepta que la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’ajuntament,
executi els treballs d’adequació d’una zona d’aparcament a l’àrea de Can Robert, dins
de la finca de la seva propietat, i d’acord amb el Pla d’ordenació dels accessos al sector
de La Mola i el Montcau.
El senyor J.M.Q.C., accepta que la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’ajuntament,
executi les tasques d’arranjament, millora i tractament dels entorns de Can Robert, de
col·locació de senyalització informativa i/o interpretativa i d’instal·lació d’elements
adients per a la regulació dels accessos a Can Pobla, tot d’acord amb el projecte
consensuat per l’ajuntament, la propietat i la Diputació de Barcelona.
El present conveni no implica cap tipus d’afectació sobre la finca i els seus límits,
exceptuant el compromís de la propietat, és a dir, del Sr. J.M.Q.C., de permetre
l’aparcament de vehicles en l’àrea habilitada a tal efecte i el seu trànsit per la pista que
hi condueix.
El contingut d’aquest conveni no té cap efecte registral ni comporta cap inscripció
addicional en l’escriptura; no obstant això, en cas de transmissió de la propietat de la
finca on s’han de dur a terme aquestes actuacions, el propietari actual, Sr. J.M.Q.C. es
compromet a fer respectar els termes d’aquest conveni.
La Diputació de Barcelona, d’acord amb l’ajuntament, es compromet a redactar els
projectes tècnics previs a l’execució de les tasques referides en els paràgrafs anteriors,
a facilitar a la propietat tota la informació necessària disponible per aquesta
Administració per realitzar els treballs de col·laboració esmentats (Projectes, Plans
anuals, Estudis o memòries realitzades, etc.) i a sotmetre’ls a la consideració i
aprovació del Sr. Josep Maria de Quadras i de Caralt, que podrà proposar les esmenes
o suggeriments que cregui oportuns.
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Un cop acordats per totes les parts els projectes d’actuació, la Diputació de Barcelona
procedirà en funció de les disponibilitats pressupostàries, a la realització dels treballs
previstos en els paràgrafs anteriors, prenent al seu càrrec el cost íntegre de totes les
actuacions previstes de millora i d’adequació de l’accés de vehicles i visitants, i d’una
zona d’aparcament, a l’àrea de Can Robert, dins de la finca de la propietat del Sr.
J.M.Q.C., així com la tramitació de tots els permisos i llicències necessaris, en
col·laboració amb l’ajuntament de Matadepera.
Un cop finalitzades les tasques d’adequació de la zona d’aparcament, aquesta
s’incorporarà a la xarxa d’infrastructures d’ús públic del parc natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, i romandrà oberta al públic mentre duri la vigència del present conveni.
La Diputació de Barcelona, d’acord amb l’ajuntament, prendrà al seu càrrec el
manteniment de l’àrea d’aparcament i de la resta d’elements, objecte del present
conveni, assumint el seu cost, que no podrà repercutir directament ni indirecta sobre la
propietat de la finca que ha facilitat la seva execució.
La Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Matadepera, mitjançant el personal de
guarderia, la policia local i els programes d’informació adreçats al públic visitant,
vetllaran per tal que els indrets objecte dels treballs recollits en el present conveni
siguin utilitzats únicament per a les finalitats previstes evitant els usos i les actuacions
que puguin ser causa de danys o de perjudicis al patrimoni i a la resta d’usos que
concorren en el mateix indret.
La regulació de la circulació de Can Robert a Can Pobla, pista que no es contempla a
la Xarxa Bàsica d’Ús Públic del parc, i dels accessos a Can Pobla es planificaran i
s’acordaran entre els signants d’aquest conveni, que en cap cas comportarà una
restricció d’accés i ús a la propietat i als qui autoritzi.
Com a contraprestació, la Diputació de Barcelona, o qui ella designi, assumirà al seu
càrrec el manteniment de la pista fins a Can Pobla durant la vigència del present
conveni.
És responsabilitat de la Diputació de Barcelona i de l’ajuntament la vigilància i control
del trànsit i de l’estacionament de vehicles als entorns de Can Robert i de Can Pobla,
no sent en cap cas responsabilitat de la propietat els possibles danys que es puguin
produir als citats vehicles.
Tercer.- Vigència del conveni
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una
durada de 15 anys, prorrogant-se de forma tàcita per períodes de 5 anys més, si cap de
les parts el denuncia amb tres mesos d’antelació.
Quart.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar
lloc a la seva resolució.
Cinquè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
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b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) Per mutu acord.
d) Per a qualsevol altre causa admissible en dret.
Sisè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò
establert en el capítol 1 del Títol 7 del ROAS. Es subscriu també a l’empara del règim
jurídic establert a l’article 88 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Setè.- Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa.
ANNEX 1
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
PLA D’ORDENACIÓ D’ACCESSOS A LA MOLA
TM MATADEPERA
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Situació de l’aparcament de Can Robert

Planimeteria de l’aparcament de Can Robert
Segon.- Comunicar a les parts intervinents del conveni, la present resolució als
efectes escaients.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA
22.- Dictamen de data 28 d’octubre de 2010 que proposa aprovar l'adhesió a la
"Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps"
Atès que l’actual Pla de Mandat de la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea
d’Igualtat i Ciutadania, té la voluntat ferma d’incidir, en el marc de les seves
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competències d’assistència i cooperació tècnica municipal, en les polítiques sobre els
nous usos del temps, mitjançant l’actuació del model de treball en xarxa.
Atès que des de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania es promouen actuacions de
sensibilització i divulgació de continguts per tal d’afavorir la implementació de les
polítiques públiques, pràctiques i experiències en l’àmbit d’usos del temps i conciliació.
En aquest senti cal destacar, que per Acord de Ple, de data 30 de juny de 2005,
s’aprovà la creació de la “Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps” que té
com a missió identificar, generar i difondre instruments conceptuals, polítics i operatius
que serveixin als governs locals per a una millor gestió local de les polítiques del
temps.
Atès que, fruit del Congrés Internacional “Temps, ciutadania i municipi” que va tenir
lloc l’any 2006 i de la Jornada Europea “Cap a on va el nostre temps? Escenaris de
futur”, celebrada en el mes de febrer de 2009, les ciutats congregades varen coincidir
en la necessitat de crear una Xarxa com a comunitat d’interessos. Finalment, les
ciutats interessades, es reuniren a Barcelona al mes de desembre del 2009, per
intercanviar experiències i constituir la Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps.
Atès que la Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps, configurada actualment
com una associació d’entitats sense personalitat jurídica, està formada per ens i
xarxes públiques locals o regionals europees. Els seus objectius principals són la
promoció de la reflexió i avaluació de mesures i polítiques d’usos del temps, la
introducció en l’agenda política europea dels aspectes relacionats amb la gestió dels
usos del temps amb la finalitat de cercar fons per finançar les polítiques d’usos del
temps que promou la Xarxa, seguir avançant en la seva implementació, així com
interpel·lar políticament les instàncies europees buscant el millor sistema per
presentar la Xarxa.
Atès que la Diputació de Barcelona, com a entitat pública local europea, està
interessada en adherir-se a la Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps, en
considerar que és un fòrum de debat del màxim interès i que permetrà conèixer altres
experiències innovadores en aquesta matèria.
Atès que la Xarxa de ciutats europees en Usos del Temps no es configura com una
organització associativa de les previstes a l’art. 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 23 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, sinó com una xarxa d’entitats sense
personalitat jurídica que persegueixen una finalitat comuna; no obstant això la xarxa té
una rellevància significativa atesa la seva dimensió internacional, per la qual cosa es
considera adient sotmetre la present adhesió a l’aprovació del Ple Corporatiu.
Vist el punt 4.1 de la Refosa núm. 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania eleva al Ple, previ informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Xarxa de Ciutats
Europees en Usos del Temps, d’acord amb el principis d’actuació que es transcriuen a
continuació:
“ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS EUROPEES EN USOS DEL TEMPS (20/11/2009)
Fruit del Congrés Internacional Temps, ciutadania i municipi organitzat l’any 2006 i de la
Jornada Europea Cap a on va el nostre temps? Escenaris de futur, de febrer de 2009,
ambdós celebrats a Barcelona, les Ciutats congregades hem coincidit en la necessitat de
crear una Xarxa com a comunitat d’interessos.
Les ciutats interessades ens hem reunit els dies 19 i 20 de novembre de 2009 a Barcelona
per intercanviar experiències i constituir la Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps.
El present document és la base de la proposta de treball a seguir per part de la Xarxa.
L’estructura del present document és la següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Objectius, estratègies i membres.
Estructura, finançament i adhesions.
Metodologia i tema de treball.
Sistema d’intercomunicació.
Pla de treball.

1. OBJECTIUS, ESTRATÈGIES I MEMBRES
Els objectius de la Xarxa són:
 Promoure la reflexió i avaluació de mesures i polítiques d’usos del temps.
 Posar en l’agenda política europea les polítiques d’usos del temps amb l’objectiu de
cercar fons per finançar les polítiques de temps que promou la xarxa.
 Seguir avançant en la implementació de polítiques.
 Interpel·lar políticament les instàncies europees buscant el millor sistema per presentar
la xarxa.
Els objectius de les polítiques d’Usos del Temps que promou la Xarxa són:
 Treballar per la millora de la vida quotidiana i l’harmonització dels diferents temps de
vida.
 Aconseguir que el temps sigui un dret de ciutadania i de les persones.
 Promoure un repartiment del temps equitatiu i paritari entre dones i homes.
 Aconseguir un millor equilibri entre desenvolupament econòmic i cohesió social, tenint en
compte el context de canvi constant.
 Incidir en les noves organitzacions dels temps urbans i interurbans, articulant millor els
diferents nivells territorials.
 Treballar per donar visibilitat a les polítiques del temps a través dels serveis públics
dirigits a la ciutadania i a les persones.
 Incidir en les polítiques d’innovació tecnològica per estalviar temps per la ciutadania.
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Les estratègies de la Xarxa són:
 Compartir experiències, estratègies i processos en l’aplicació de mesures i polítiques de
temps.
 Ampliar la Xarxa amb la incorporació d’altres Governs d’Administracions locals europees.
 Cercar recursos per al desenvolupament dels nostres objectius (a nivell local, regional,
estatal i europeu).
 Impulsar la cooperació i els projectes compartits i innovadors entre diferents Governs
d’Administracions locals europees i de la resta d’Europa.
Els membres de la Xarxa són:
 Ens públics locals o regionals europeus.
 Xarxes d’Ens públics locals o regionals europeus.
La Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps establirà una relació de diàleg i
complicitat amb altres agents clau (altres institucions, empreses, associacions, acadèmics,
societat civil, persones individuals...).
2. ESTRUCTURA, FINANÇAMENT I ADHESIONS
L’estructura proposada prioritza per començar un sistema de treball basat en l’intercanvi,
posteriorment quan el funcionament de la xarxa estigui més consolidada es pot proposar
una estructura més formalista que ens legitimi jurídicament davant de les instàncies
europees.
La Xarxa s’estructura en:
L’ASSEMBLEA GENERAL O TROBADA ANUAL.
Està formada pel conjunt de persones representants de tots els Ens i Xarxes d’Ens públics
locals o regionals europeus (ajuntaments, províncies, regions...).
Les seves principals funcions són (anualment):




Presentació de les experiències i estudis en relació al tema acordat
Aprovació del Pla de Treball i tria del tema d’anàlisi anual
Revisió per aquell any, si s’escau, dels objectius i les línies generals d’actuació

LA JUNTA COM A GRUP MOTOR.
Està formada per l’Administració local Europea i/o representants de Xarxes europees que
s’encarreguen de la Secretaria Tècnica, més 8 representants dels Governs de les
Administracions locals europees i/o Xarxes.
Tindrà una vigència de dos anys i els membres seran seleccionats en sistema rotatori.
Les seves principals funcions són:
 Coordinar les actuacions de la Xarxa, fer el seguiment i avaluar el seu funcionament.
 Preparar les trobades anuals a partir de les propostes i aportacions de les Ciutats.
 Si es considera necessari, el grup motor serà el responsable d’elaborar una proposta de
reglament intern i portar-lo a votació, per majoria simple, en la trobada anual.

147

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

LA SECRETARIA TÈCNICA.
Està formada per la Ciutat que tingui el lideratge i és l’encarregada de gestionar i dinamitzar
les diferents activitats.
Tindrà una duració de dos anys, s’acordarà el relleu bianualment en les trobades i s’elegirà
per sistema de votació de majoria simple.
Les seves principals funcions són:




Seguiment del Pla de Treball de la Xarxa.
Organitzar i mantenir els circuits d’informació i de comunicació.
Totes aquelles tasques o funcions derivades de la Secretària Tècnica.

Finançament:
La Xarxa no establirà quotes de pagament als seus membres. La representació dels
Governs locals europeus i de Xarxes europees tenen el compromís d’assistir a la trobada
anual, d’aportar l’experiència sobre el tema escollit l’any anterior, i finançar-se el viatge i les
despeses. La ciutat que organitza la trobada anual assumirà les despeses de la trobada, no
les despeses individuals.
Els i les diferents membres de la Xarxa compartiran les diferents oportunitats i possibilitats
de finançament, i es farà un esforç des de la Secretaria Tècnica per aconseguir recursos
addicionals a nivell europeu.
Adhesions a la xarxa:
L’adhesió a la Xarxa de Ciutats europees es fa mitjançant la signatura d’adhesió dels
membres de la Xarxa (manifestació de voluntats), que ha d’anar signada per la
representació política. Per incorporar noves administracions europees dintre els/les
membres de la xarxa, es farà arribar a la Secretaria Tècnica un mail de petició.
Per poder formar part de la Xarxa, els futurs membres hauran de complir els objectius de la
Xarxa i de les polítiques d’Usos del Temps.
3. METODOLOGIA I TEMA DE TREBALL
Com a forma de treball s’acordarà un tema anual de reflexió i estudi, que es treballarà en
cadascuna de les Administracions de la Xarxa.
4. SISTEMA D’INTERCOMUNICACIÓ
S’ha creat una pàgina web per fomentar la comunicació externa de la Xarxa.
La pàgina web té les seccions següents:








Presentació.
Qui som.
Projecte Xarxa Ciutats.
Contacte.
Enllaços d’interès.
Activitats i accions.
Documentació.
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Els documents que es volen afegir es faran arribar a la Secretaria Tècnica, encarregada de
dinamitzar la pàgina web. Els documents de la web es penjaran en l’idioma original, hi haurà
un traductor de Google disponible (es recomana enviar un abstract en word, per tal de poder
traduir-lo). Cada ciutat es farà responsable de la traducció dels textos que s’enviïn o es
pengin a la web.
S’acorda construir un glossari comú de la xarxa per permetre la comunicació d’aquesta en
relació als termes de temps que representen la xarxa.
Els documents de presentació i gestió de la xarxa: es faran en anglès.
Es proposa fer un llistat de mails comuns, per facilitar la comunicació entre els membres.
Des de la secretaria tècnica també es proposa crear un google-group específic del grup
motor, per facilitar la comunicació entre aquest”.

Segon.- AUTORITZAR a la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Igualat i Ciutadania,
Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez, la signatura de la declaració d’adhesió a la
Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps.
Tercer.- DESIGNAR a la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Igualat i Ciutadania, Il.lma.
Sra. Immaculada Moraleda Pérez, per actuar en nom i representació de la Diputació
de Barcelona en l’àmbit de la Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps.
Quart.- NOTIFICAR el present Acord a la Xarxa de Ciutats Europees en Usos del
Temps.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Abans d’entrar a la part resolutiva de la sessió i atès que no figura a l’ordre del dia de
la sessió, la Presidència anuncià la necessitat de declarar la urgència del Dictamen
que proposa la modificació dels membres que integren les Comissions
Informatives i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Humans, Salut Pública i
Consum, Benestar Social i Comerç.
Declaració d’Emergència
Votada la urgència per unanimitat, el Ple es dona per assabentat del contingut del
Dictamen que es transcriu a continuació:
Dictamen de data 22 de novembre de 2010 que proposa la modificació dels
membres que integren les Comissions Informatives i de Seguiment d’Hisenda i
Recursos Humans, Salut Pública i Consum, Benestar Social i Comerç, en el
sentit de nomenar en representació del grup del Partit dels Socialistes, a l’Im. Sr.
Antonio Carmona López, en substitució dels Ims. Srs./Sra. Carles Ruíz Novella,
Amparo Piqueras Manzano; Xavier Amor Martín i Jesús María Canga Castaño,
respectivament.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària del 22 d’abril de 2008, va
acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona, a l’Excm. Sr. Antoni Fogué
Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 7/85, de
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19 de juny, del règim electoral general; el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec,
d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió del càrrec de
President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, honors i
prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2007, va acordar
fixar la integració dels membres de ple dret de les 12 Comissions Informatives i de
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 8 de maig de 2008, va acordar
modificar una de les Àrees competencials en què es divideix aquesta Corporació, i, en
tal sentit, va acordar crear l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i al mateix temps va
acordar la creació de la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i de
Recursos Interns.
Vistos els escrits presentats pels diferents Grups Polítics, en referència a la designació
del/ls representant/s en la nova Comissió Informativa i de Seguiment, d’acord amb el
que disposa l’article 12.3 del Reglament Orgànic.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de 27 de novembre de 2008, va
acordar modificar, a petició del Grup CIU, la composició de les Comissions
Informatives i de Seguiment d’Educació; Igualtat i Ciutadania; i Comerç, en el sentit de
substituir al Diputat del Grup de CiU, Ilm. Sr. Jordi Subirana Ortell pel Ilm. Sr. Ferran
Civil Arnabat, com a membre de ple dret, en les Comissions Informatives i de
Seguiment abans esmentades.
Atès que Ple de la Diputació en sessió celebrada el 29 de gener de 2009, va acordar
modificar la composició de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i
Recursos Interns, en el sentit d’adscriure a aquesta, com a membre de ple dret, l’Ilm.
Sr. Xavier García Albiol, en substitució del Diputat Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra, a petició
del Grup del Partit Popular.
Atès que el Ple en sessió celebrada el 22 d’abril de 2009, va acordar modificar la
composició de la Comissió Especial de Comptes, en el sentit d’adscriure a aquesta,
com a membre de ple dret, l’Ilm. Sr. Xavier García Albiol, en substitució del Diputat Ilm.
Sr. Jordi Cornet Serra, a petició del Grup del Partit Popular, segons escrit d’aquest de
data 7 d’abril de 2009.
Vist l’escrit presentat pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, en el qual es
proposa el nomenament del seu representant en les Comissions Informatives i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns; de Cultura; d’Educació; així com en la
Comissió Especial de Comptes i en la de Portaveus, al Diputat Ilm. Sr. Mateu
Chalmeta Torredemer, en substitució de l’Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 26 de novembre de 2009, va
acordar donar-se per assabentat de la composició de les Comissions Informatives i de
Seguiment, així com de la Comissió especial de Comptes i de la Junta de Portaveus.
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Vist l’escrit present, en data 18 de gener de 2010, del Grup dels Socialistes de
Catalunya-Progrés Municipal, en el qual es proposa el nomenament, com a
representant del referit Grup, en les Comissions Informatives i de Seguiment
d’Educació i Desenvolupament Econòmic, al Diputat l’Ilm. Sr. Jordi William Carnes
Ayats, en substitució de la Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano i de l’Ilm. Sr. Jesús
Maria Canga Castaño, respectivament.
Vist l’escrit de l’Ilm. Sr. Xavier García Albiol, en la seva condició de President del Grup
del Partit Popular, de data 31 de maig de 2010, en el qual es proposa substituir a l’Ilm.
Sr. Juan Carles del Rio Pin per la Ilma. Sra. Ma. Àngels Esteller Ruedas, en la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Espais Naturals.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de l’1 de juliol de 2010, va acordar
donar-se per assabentat, de l’adscripció de la Diputada del grup Popular Ilma. Sra.
Àngels Esteller Ruedas, a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Espais
Naturals.
Atès l’escrit de data 22 de novembre de 2010, signat pel Portaveu del Grup Polític del
PSC, pel qual es proposa nomenar a l’Ilm. Sr. Antonio Carmona López, en les
Comissions Informatives i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns; Salut Pública i
Consum; Benestar Social i de Comerç, en substitució dels Diputats Ilms. Srs. Carles
Ruiz Novella; Amparo Piqueras Manzano; Xavier Amor Martín i Jesús María Canga
Castaño, respectivament, en representació del seu Grup.
Vista la necessitat de modificar la composició de les Comissions Informatives i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns; Salut Pública i Consum; Benestar Social i de
Comerç, en la forma proposada per l’escrit del Grup polític del PSC.
Vist que els articles 32 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 89.b) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i 12 del Reglament Orgànic d’aquesta
Corporació estableixen la necessitat de la creació d’uns òrgans complementaris de
caràcter col.legiat que tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple així com, la competència sobre el
seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i dels Diputats o
Diputades que ostenten les delegacions.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les
bases del règim local; 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
i 4 del Reglament Orgànic de la Diputació, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la petició del Portaveu del Grup del
PSC, en el qual es proposa nomenar en representació del seu Grup a l’Ilm. Sr. Antonio
Carmona López, en les Comissions Informatives i de Seguiment d’Hisenda i Recursos
Interns; Salut Pública i Consum; Benestar Social i de Comerç, en substitució dels
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Diputats Ilms. Srs. Carles Ruiz Novella; Amparo Piqueras Manzano; Xavier Amor
Martín i Jesús María Canga Castaño, respectivament.
Segon.- DONAR PER ASSABENTAT que les Comissions informatives i de seguiment
d’aquesta Corporació estan integrades, com a membres de ple dret, per les/ls
Diputades/Diputats, una vegada introduïda la modificació anteriorment assenyalada:
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
President:

Ilm. Sr. Rafael Roig Milà

Vocals:
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilm. Sr. Antonio Carmona López
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Ilm. Sr. Xavier Gacía Albiol
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer
COMISSIÓ INFORMATIVA
URBANISME I HABITATGE

I

DE

SEGUIMENT

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

Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo

Vocals:
Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño
Ilm. Sr. Rafael Roig Milà
Ilm. Sr. Joan Sau Pagés
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Ilm. Sr. Josep Salom Ges
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura
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Ilm. Sr. Xavier García Albiol
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Presidenta:

Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández

Vocals:
Ilm. Sr. Antonio Carmona López
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilma. Sra. Carmen García Lores
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE BENESTAR SOCIAL
Presidenta:

Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña

Vocals:
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella
Ilm. Sr. Antonio Carmona López
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Xavier Florença Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CULTURA
President:

Ilm. Sr. José Manuel González Labrador

Vocals:
Ilma. Sra. Carmen García Lores
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz
Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya
Ilm. Sr. Josep Salom Ges
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Ilm. Sr. Màrius García Andrade
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’EDUCACIÓ
Presidenta:

Ilma. Sra. Carme García Suárez

Vocals:
Ilma. Sra. Carmen García Lores
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz
Ilm. Sr. Jordi William Carnes Ayats
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Ilm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPAIS NATURALS
President:

Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas

Vocals:
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilm. Sr. Joan Sau Pagés
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín
Ilm. Sr. Joan Amat Solé
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern
Ilm. Sr. Josep Salom Ges
Ilma. Sra. Maria Àngels Esteller Ruedas
Ilma. Sra. Carme García Suárez
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE MEDI AMBIENT
President:

Ilm. Sr. Joan Antoni Barón Espinar

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

I

DE

SEGUIMENT

DE

DESENVOLUPAMENT

Ilm. Sr. Teodoro Romero Hernández

Vocals:
Ilm. Sr. Joan Sau Pages
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella
Ilm. Sr. Jordi William Carnes Ayats
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Ilm. Sr. Joan Amat Solé
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’IGUALTAT I CIUTADANIA
Presidenta: Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
Vocals:
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola
Ilm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE COMERÇ
President:

Xavier Florensa Cantons

Vocals:
Ilm. Sr. Jordi Serra Isern
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz
Ilm. Sr. Antonio Carmona López
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Ilm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Ilm. Sr. Xavier García Albiol
Ilma Sra. Dolores Gómez Fernández
TERCER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions Informatives i de
Seguiment abans assenyalades, tindran per objecte l’estudi, informe o consulta dels
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a les
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matèries de la corresponent Àrea, i que en el cas de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, també informarà d’aquells assumptes
relacionats amb l’aprovació dels pressupostos anuals, de les modificacions de crèdits
de competència plenària i de l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Així
com, els dictàmens que provinguin de l’Àrea de la Presidència i que no corresponguin
a una altra Comissió Informativa i de Seguiment.
QUART.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES restarà integrada per les/Diputades/Diputats següents:
President:

Ilm. Sr. Rafael Roig Milà

Vocals:
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Ilm. Sr. Xavier García ALbiol
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer
CINQUÈ.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la JUNTA DE PORTAVEUS està
integrada pels membres següents:
President:
Vocals:

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

SISÈ.- DEIXAR SENSE EFECTE, en tota la seva extensió, l’acord del Ple adoptat en
sessió ordinària de data 1 de juliol de 2010, en referència a la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment; Comissió Especial de Comptes i Junta de
Portaveus.
SETÈ.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que el règim de retribucions, indemnitzacions
i assistència de tots els membres de la Corporació és l’establert mitjançant Decret de
la Presidència d’aquesta Diputació de data 19 de juliol de 2007.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a la Coordinació General, a la
Gerència, a tots els membres de ple dret de les Comissions Informatives i de
Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus, a la
Secretaria general, a la Intervenció general, a la Direcció de Serveis de Secretaria,
Adjunt a la Secretaria General i als Secretaris delegats de les Comissions Informatives
i de Seguiment i a la Especial de Comptes; als efectes legals oportuns.
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I el Ple en restà assabentat.
Obert el capítol de Precs i Preguntes, el portaveu del grup de Convergència i Unió,
Sr. Ciurana, manifestà que: Voldríem fer un prec, que és reiterar una petició que ja
vam fer en un Plenari anterior en el sentit que se’ns faciliti el llistat dels alts càrrecs
d’aquesta Diputació que voluntàriament es van acollir a la reducció de sous. Entenc
que un acte d’una generositat com aquesta mereix que els grups siguem coneixedors
de les persones que ho van fer i el nostre desig seria poder-los-hi comunicar
personalment l’agraïment del nostre Grup i entenc que aquesta és una petició que vam
fer en el seu moment i que ens agradaria que se’ns donés resposta.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 12 hores i 25 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President
Antoni Fogué Moya

La Secretària General
Petra Mahillo García
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