Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2011

A la ciutat de Barcelona, el dia 24 de febrer de 2011, a les 12 hores i 10 minuts,
es va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària
ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del
seu president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president primer, Josep
Mayoral Antigas, del vice-president segon, Màrius García Andrade, del vice-president
tercer Mateu Chalmeta Torredemer, de la vice-presidenta quarta, Immaculada
Moraleda Pérez i de les diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier
Amador Pitarch, Joan Amat Solé, Xavier Amor Martin, Montserrat Ballarín Espuña,
Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya, Manuel Bustos Garrido, Jesús María
Canga Castaño, Jordi William Carnes Ayats, Antonio Carmona López, Jaume Ciurana
Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Mercè Conesa Pagès, M. Angeles Esteller Ruedas,
Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier
Florensa Cantons, Arnau Funes Romero, Xavier García Albiol, Joan Carles García
Cañizares, Carme García Lores, Carme García Suárez, Dolores Gómez Fernández,
José Manuel González Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria Martorell,
Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras Manzano, Joan
Puigdollers Fargas, Ramón Riera Macia, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig Milà,
Teodoro Romero Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, 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: Ezequiel Martínez
Mulero, Jordi Moltó Biarnés i Josep Monràs Galindo.


Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió
pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del
Dia que es transcriu a continuació:


I.-PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 de
gener de 2011.
2.- Dictamen que proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de Diputada
Provincial de l’Ima. Sra. Montserrat Gatell Pérez.
3.- Dictamen que proposa designar el Sr. Santiago Valls Molina com a vocal en la
Junta de Govern de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, en substitució del Sr.
Francesc Albiol Carrion, pel Grup d’ERC.
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4.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a
l’”Agenda URBsociAL Sitges 2010” adoptada en el si de la primera trobada
URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques
Locals, celebrada a Sitges (Barcelona) durant els dies 20, 21 i 22 d’octubre de 2010.
5.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la Intervenció General
corresponent a la fiscalització plena del 2n semestre de 2010.
6.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança
Fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona
relativa a la utilització d’espais de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals.
7.- Donar compte del Dictamen que s’eleva a la Junta de Govern per a la seva
aprovació, mitjançant el qual es proposa la selecció de l’entitat financera CAIXA
D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA CAIXA) per
formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, per al període 2011-2012.
8.- Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2011, i donar compte del
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu de l’estabilitat
pressupostària.
9.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació de la redacció l’article 18
apartat h.1) i de l’article 29 dels Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària.
10.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Castelldefels, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals .
11.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada per
l’Assemblea Veïnal de l’Ajuntament de Granera, 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.
12.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Navarcles, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos
de dret públic municipals.
13.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d’Olèrdola, 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.

14.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
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15.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels estatuts del
Consorci del Patrimoni de Sitges.
16.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del
Consorci del Parc del Foix.
17.- Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a
membre de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, així com el
conveni específic de col·laboració per a “Fomentar la planificació i gestió forestal
sostenible compatible amb els objectius del Pla Especial del Montnegre i el Corredor,
contribuir a la revalorització de les finques, emprendre actuacions conjuntes i difondre
el coneixement del Parc del Montnegre i el Corredor”, amb una despesa de seixanta
euros (60,00€) equivalent a la quota de l’anualitat que correspon a l’any 2011.


18.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià,
Monistrol de Calders, Sant Feliu Saserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de
Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per establir directrius per la redacció i gestió
d’un Pla Marc de restauració i millora forestal.


19.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Bellprat, Carme, La Llacuna, La Pobla de
Claramunt, La Torra de Claramunt, Orpí, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de
Miralles, Sant Martí de Tous i Vilanova del Camí i l’Associació de Propietaris Forestals
Serres Miralles-Orpinell per establir directrius per la redacció i gestió d’un Pla Marc de
restauració i millora forestal.


20.- Moció que presenta el Grup Popular relativa a les campanyes institucionals
que fa o a les que dóna suport la Diputació de Barcelona.
II.-

PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local).

1.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència i presidents delegats i
adjunts, i dels acords adoptats per la junta de govern des de la darrera sessió.
2.- Precs
3.- Preguntes
Oberta la sessió, la Presidència manifestà que s’havia acordat, amb els portaveus dels
diferents grups polítics de la Corporació, que es guardés un minut de silenci per la
mort del diputat Il·lm. Sr. Mario Sanz Sanz, minut de silenci, afegí, com a mostra de
respecte al diputat Mario Sanz, com una mostra del gran reconeixement per la seva
feina desenvolupada a la Diputació de Barcelona com a president delegat de l’Institut
del Teatre, també com una mostra de la nostra admiració pel seu compromís polític i
social posat al servei dels veïns i les veïnes de l’Hospitalet de forma molt especial i
dedicat, també, a la lluita pels valors més de tipus general i per damunt dels valors
més individuals i particulars.
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Crec, continuà dient, que el Mario ha estat, en aquest temps, un exemple per a tots
nosaltres i que ho estat sempre, però en aquests temps d’una manera, també jo diria,
especial. Durant un període en el que ha combinat, ha hagut de combinar, la lluita per
la vida sense deixar (quan el tractament li permetia) la lluita per la seva feina, pels
seus valors, per tothom i per la nostra Diputació, la Diputació de Barcelona. Respecte
com a diputat, tristesa per la pèrdua i estimació per l’amic. Crec que, amb això, ens hi
podem sentir tots identificats i li podem dedicar el mínim, que és un minut de silenci de
la nostra organització, al Mario.
2.- Presa de possessió del càrrec de diputada provincial de l’Ima. Sra. Mercè
Conesa i Pagès, del Partit de Convergència i Unió
La Presidència sol·licità a la Sra. Mercè Conesa i Pagès que s’apropés a la taula
presidencial per tal de procedir a la pressa de possessió del càrrec de Diputada
Provincial, un cop entregada la credencial acreditativa de Diputada, lliurada per la
Junta Electoral Central a la Secretaria General per donar la conformitat. Tot seguit la
Presidència li pregunta:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les
obligacions del càrrec de diputada de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al
Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així
com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?”
la qual respongué:
“Ho prometo”.
Seguidament la Presidència lliurà a la Diputada l’escut de la Diputació de Barcelona.
I el Ple en restà assabentat.
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27
de gener de 2011.
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de
data 27 de gener de 2011, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 16 de febrer de 2011 que proposa prendre en consideració
la renúncia al càrrec de Diputada Provincial de l’Ima. Sra. Montserrat Gatell
Pérez.
“ATÈS que en data 31 de gener de 2011 ha tingut entrada en el registre general
d’aquesta Diputació, amb el núm. 1100006248, un escrit signat per la Diputada, de la
llista electoral del Convergència i Unió, per la Junta Electoral de Zona de Sabadell,
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Ima. Sra. Montserrat Gatell Pérez, en el que manifesta que renuncia al càrrec de
Diputada Provincial.
ATÈS que segons la certificació emesa per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona
de Sabadell, de data 22 de juny de 2007, per la qual es proclamen els Diputats
Provincials, resulta que el primer suplent de la llista electoral de Convergència i Unió
per la Junta Electoral de Zona de Sabadell, és el Sr. Carles Rossinyol Vidal.
VIST que l’article 208.1 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició d’un
regidor o regidora, al lloc de Diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc
un dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert
entre ells.
VIST que en el mateix sentit, la JEC va dictar una Instrucció, en data 10 de juliol de
2003, que va assenyalar que en el cas que la vacant es produís en el càrrec d’un
diputat/da, la corresponent Corporació ho posarà en coneixement de la Junta electoral
competent.
ATÈS els acords de la Junta Electoral Central de data 18 d’octubre de 1991 i 15 de
juliol de 1994, en virtut dels quals lliurada la corresponent credencial, el Diputat electe
té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec, al primer Ple que se celebri.
VIST que l’article 7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
expressament estableix que el Diputat que resulti proclamat haurà de presentar la
credencial davant la Secretaria General de la Diputació.
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 53/2003, de 16 de desembre, proposo al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renuncia a la condició de Diputada de la
Diputació de Barcelona de la Ima. Sra. Montserrat Gatell Pérez, de Convergència i
Unió, per la Junta Electoral de Zona de Sabadell, de conformitat amb el seu escrit de
renuncia al càrrec de data 31 de gener de 2011, que ha tingut entrada en el registre
general d’aquesta Diputació amb el núm. 1100006248, amb efectes del dia 24 de
febrer de 2011.
Segon.- SOL.LICITAR a la Junta Electoral Central que, de conformitat amb la seva
instrucció de 10 de juliol de 2003, procedeixi a expedir la credencial acreditativa de la
condició de Diputat Provincial del primer suplent de la llista electoral de Convergència i
Unió (CiU) per la Junta Electoral de Zona de Sabadell, que figura en la seva acta de
data 22 de juny de 2007, Im. Sr. Carles Rossinyol Vidal, amb la finalitat de cobrir la
vacant de Diputat d’aquesta Corporació local, produïda com a conseqüència de la
renuncia a la condició de Diputada Provincial de la Sra. Montserrat Gatell Pérez.
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Tercer.- Que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de Diputat electe
de l’Im. Sr. Carles Rossinyol Vidal, per part de la Secretaria General es NOTIFIQUI
de forma fefaent a l’interessat la recepció de la credencial, als efectes de que pugui
prendre possessió del seu càrrec de Diputat d’aquesta Corporació local, a la primera
sessió Plenària que se celebri, previ jurament o promesa del càrrec de Diputat d’acord
amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació
de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles incompatibilitats, i
sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics, d’acord amb el que disposa l’art. 75.7, de la Llei reguladora de les Bases
de règim local i art. 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local a Catalunya.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord, mitjançant certificació emesa per la Secretaria
General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als efectes legals
oportuns i, en especial, perquè procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa de
Diputat Provincial de la Diputació de Barcelona de l’Ilm. Sr. Carles Rossinyol Vidal.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Ima. Sra. Montserrat Gatell Pérez i a l’Im. Sr.
Carles Rossinyol Vidal, a la Secretaria General, a la Intervenció General, així com al
President del Grup de Convergència i Unió, als efectes del seu coneixement.”
I el Ple en restà assabentat.
3.- Dictamen de data 7 de febrer de 2011 que proposa designar el Sr. Santiago
Valls Molina com a vocal en la Junta de Govern de l’Organisme Autònom
Patronat d’Apostes, en substitució del Sr. Francesc Albiol Carrion, pel Grup
d’ERC.
“Vista la petició del portaveu del Grup d’ERC (Reg. E 1100007277) sol·licitant la
substitució d’un representant que el seu Grup havia proposat per a formar part dels
òrgans de Govern de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes.

Atès que la competència per a la designació dels vocals, correspon al Ple,
d’acord amb la previsió de l’article 8 dels Estatuts de l’Organisme, aquesta Presidència
dóna compte prèviament a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda
i Recursos Interns, del següent Acord, per tal que informi abans de ser elevat al Ple,
per a la seva aprovació, donat que la Comissió Informativa de l’Àrea d’Esports, a la
qual està adscrita l’Organisme, aquest mes de febrer ja ha celebrat sessió :

ACORD:
Primer.- Designar el. Sr. SANTIAGO VALLS MOLINA com a vocal en la Junta de
Govern de l’ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT D’APOSTES, en substitució del
Sr. Francesc Albiol Carrion.
Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme i als interessats, als efectes
oportuns.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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Direcció de Relacions Internacionals
4.- Dictamen de data 31 de gener de 2011 que proposa l’aprovació de l’adhesió
de la Diputació de Barcelona a l’”Agenda URBsociAL Sitges 2010” adoptada en
el si de la primera trobada URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió
Social i Polítiques Públiques Locals, celebrada a Sitges (Barcelona) durant els
dies 20, 21 i 22 d’octubre de 2010.
“I. ANTECEDENTS
En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de SIS MILIONS
(6.000.000) EUR atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció
“Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. En la mateixa
data,
també
va
signar
el
Contracte
de
Subvenció
DCIALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27, regulador d’aquesta, i la sol·licitud del
primer dels pagaments per import d’UN MILIÓ DOS-CENTS SET MIL QUATRECENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (1.207.476,90).
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el
suport i col·laboració dels socis següents: la Província de Santa Fe a Argentina,
l’Alcaldia Major de Bogotà a Colòmbia, la Municipalitat de San José a Costa Rica, la
Regió de Toscana a Itàlia i la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica
d’Administració i Polítiques Públiques (FIIAPP).
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, sis milions
(6.000.000) eur, es correspon amb el 66,67% del cost total subvencionable de l’acció,
estimat en vuit milions nou-cents noranta nou mil nou-cents trenta–un (8.999.931) eur.
la contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, d’un 33,33%, és a
dir, dos milions nou-cents noranta-nou mil nou-cents trenta-un (2.999.931) eur, que
seran aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la Regió de Toscana.

Durant els dies 20 a 22 d’octubre de 2010 es va celebrar a Sitges (Barcelona)
la primera trobada URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i
Polítiques Públiques Locals, organitzada per l’Oficina de Coordinació i Orientació del
Programa URB-AL III (OCO).



Com a resultat dels debats duts a terme a la Trobada, va ser elaborada
l’”Agenda URBsociAL Sitges 2010” on es recullen un conjunt de recomanacions i
propostes que pretenen servir com a instrument que contribueixi a avançar cap a una
Agenda local compartida euro-llatinoamericana.


Atès que és voluntat d’aquesta “Agenda Sitges 2010” que sigui presa en consideració
tant pels governs locals d’Europa i d’Amèrica Llatina a través de les associacions i xarxes
que els representen, com pels governs nacionals i els organismes internacionals i de
manera molt especial a les institucions de la Unió Europea entre d’altres, es proposa
l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la mateixa.
Atès l’interès que els continguts de l’”Agenda Sitges 2010” tenen per a la Diputació de
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i
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cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment
i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4,
5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en
endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
I vist que l’”Agenda Sitges 2010” és un document de posicionament multilateral amb
objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i característiques
que tenen els convenis marcs o protocols generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat
document al Ple de la Corporació, tot i que correspondria a la Junta de Govern segons
la competència que té atribuïda respecte de l’aprovació des convenis marcs o
protocols generals a l’epígraf 2.1.3.a) de la de la Refosa 1/2010, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny
de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, del 23 de juny de 2010, donada la rellevància
institucional de l’agenda;
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Únic.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’”Agenda URBsociAL
Sitges 2010” adoptada a la primera trobada URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà
sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques Locals, celebrada a Sitges (Barcelona)
durant els dies 20, 21 i 22 d’octubre de 2010, d’acord amb el text que es transcriu a
continuació:
“AGENDA URBsociAL SITGES 2010
Las instituciones organizadoras del primer encuentro URBsociAL, Diálogo EuroLatinoamericano sobre Cohesión Social y Políticas Públicas Locales que se ha
celebrado en Sitges, Barcelona, durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 2010,
en el marco del programa URB AL III, elevan a la opinión pública las siguientes
constataciones, recomendaciones y compromisos que conforman la Agenda
URBsociAL Sitges 2010, recogiendo las aportaciones de los más de 350
participantes procedentes de 22 países latinoamericanos y de la Unión Europea,
entre los que cabe destacar la presencia de 50 cargos electos locales y
regionales, que han asistido a dicho encuentro.

CONSTATACIONES
 La presente es una crisis de carácter global. Afecta en mayor o menor medida
a todos los continentes y regiones y tiene múltiples manifestaciones. Estamos
frente a una crisis económica (no sólo financiera, también de modelo productivo),
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una crisis medioambiental (tanto por el agotamiento de los recursos naturales
como por el cambio climático) e incluso una crisis societal y cultural producto de
las profundas transformaciones que están experimentando los modelos al uso.
 La dimensión de esta crisis, así como su velocidad y transformación constante,
provoca un creciente malestar que se evidencia tanto en el tejido social, a través
de la desigualdad, la exclusión social, la intolerancia o la perdida del sentido de
pertenencia a una comunidad, como en los distintos niveles del gobierno, que
ven mermadas sus capacidades para hacer frente a los nuevos cambios y
enfrentados al desafío de generar nuevos modelos de intervención.
 Se hace patente en consecuencia la dificultad para dar respuesta a los retos
actuales de la sociedad a través de políticas públicas de tipo tradicional. En
dicho contexto, se realza el valor de nuevas apuestas de intervención pública
que se llevan a cabo desde instancias sub-estatales basadas en conceptos
tales como la proximidad, la subsidiariedad, la innovación, la competitividad
territorial o la gestión relacional. Estamos ante un verdadero banco de pruebas
de iniciativas de desarrollo endógeno que pueden responder a las necesidades
que las políticas públicas nacionales no pueden satisfacer por si solas.
 Una de las paradojas más flagrantes de la presente crisis es que la brecha
entre crecimiento económico y desarrollo se hace cada vez más profunda. En
este contexto, la cohesión social emerge como un horizonte de referencia
necesario; sin una sociedad cohesionada, con niveles de equidad suficientes y
con un proyecto colectivo sólido y plenamente compartido resulta difícil avanzar
en otros frentes. De ahí su particular vinculación con lo local.
 Lo local, por otra parte, ya no es sólo un escenario en el que se manifiestan
inequívocamente problemas que responden a lógicas globales. También ha
demostrado con efectividad sus cualidades como laboratorio de soluciones
adecuadas para dichos problemas, particularmente en América Latina, a pesar
de la existencia de procesos de descentralización todavía no cumplidos o mal
diseñados.
 La descentralización es un factor clave para favorecer la emergencia de
fórmulas de gobierno y de provisión de servicios públicos socialmente eficientes
que además amplía la esfera del control ciudadano sobre los asuntos públicos.
Sin embargo, la completa materialización de las promesas asociadas a la
descentralización requiere también descentralización fiscal, políticas tributarias
adecuadas y la posibilidad de recaudar por parte de los gobiernos locales.
 El diálogo entre poderes locales de ambas regiones genera indiscutible valor
añadido más allá del intercambio de buenas prácticas y la transferencia de
metodologías y procedimientos. Permite seguir avanzando en el proceso de
generación de herramientas básicas para hacer frente a los nuevos retos de los
gobiernos locales en lo relativo a la innovación, la captación de oportunidades y
talentos y a la proyección exterior de las ciudades. También permite afianzar las
cada vez más frecuentes e intensas relaciones de cooperación descentralizada
entre gobiernos subestatales de ambas regiones como las que desde 1995
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incentiva el programa URB-AL, que ha logrado convertirse en un marco de
referencia indispensable para la cooperación horizontal entre homólogos.
 Frente a la creciente desafección de la ciudadanía hacia la política, lo local
posee hoy un valor indiscutible para intentar vencer la desconfianza y reforzar o
incluso reconstruir su propia legitimidad, a condición de situar en el centro de su
acción política la vertebración del tejido social y la construcción de ciudadanía
mediante nuevas formas de participación. El tradicional paradigma de la “visión
de estado” debe ser complementario de fórmulas más innovadoras y
estratégicas que pivoten sobre la articulación de los diferentes niveles de
gobierno que permita poner en valor lo mejor de cada uno de ellos. En este
sentido, desde lo local y lo regional se está en condiciones de aportar una “visión
de sociedad”, producto del diálogo permanente y estructurado con la ciudadanía,
superadora de la creciente tendencia a que quienes fijen la agenda sean los
medios de comunicación, los lobbies y grupos de presión.
 En lo que al diálogo entre la Unión Europea y América Latina se refiere, la
cohesión social se ha constituido en una de las prioridades de la agenda biregional. Ello no obstante, hoy día se acusa por parte de la Unión Europea una
marcada tendencia a relegar la cohesión social a posiciones de menor prioridad,
tal como se desprende de la reciente Comunicación de la Comisión Europea al
Parlamento y al Consejo La Unión Europea y América Latina: Una asociación de
actores globales (septiembre 2009).
RECOMENDACIONES
Construcción de ciudadanía y cohesión social local
 La cohesión social requiere formas de gobernar que orienten la acción pública
hacia la generación de complicidades sociales en pos de la definición y
consecución de objetivos comunes. Tales complicidades no serán posibles sin la
existencia de una ciudadanía activa, organizada y comprometida con el proyecto
compartido. Y la existencia de esta depende en gran parte de la estructura de
derechos y de la infraestructura jurídico-institucional necesaria para asegurar la
plena vigencia de los mismos así como la gestión democrática de los conflictos.
El proceso de construcción ciudadana, como garante y motor de una democracia
de calidad requiere, por tanto, la adopción de la cohesión social como principio
orientador de la acción pública.
 La construcción de ciudadanía activa y la generación de cohesión social
requieren una gran coherencia (tanto vertical como horizontal) entre distintas
esferas de política pública que surgen de las distintas áreas de gobierno. Ello, a
su vez, requiere propiciar la creación de mecanismos de diálogo y concertación
permanente entre los distintos niveles de gobierno que intervienen en un
territorio determinado.
 También requieren impulsar estilos de políticas públicas que incentiven
procesos de construcción ciudadano autónomo del poder público, recuperar el
sentido de lo público (que no es sólo lo estatal), así como construir una nueva
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correlación entre el estado, el mercado y la sociedad basada en la perspectiva
del desarrollo endógeno y sustentable. Especialmente desde lo local, el impulso
a la complementariedad entre actores, programas, acciones y operaciones en
marcha debe mejorar la coordinación interinstitucional, generar sinergias y
concentrar esfuerzos y recursos, así como buscar soluciones posibles a
problemas comunes.
 La construcción de ciudadanía activa y la generación de cohesión social
requieren propiciar la creación de mecanismos de diálogo y concertación
permanente entre los distintos niveles de gobierno que intervienen en un
territorio determinado.
 Resulta fundamental continuar promoviendo espacios para la construcción de
nuevos liderazgos públicos, en la línea de la Iniciativa para el liderazgo y la
calidad de la democracia en América Latina (LIDERA) promovida por la
Fundación Internacional e Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP).
 Es preciso incidir de manera específica en el desarrollo de plataformas e
iniciativas orientadas a la promoción de la ciudadanía, el empoderamiento y el
liderazgo entre la población femenina. Iniciativas como el Centro
Eurolatinamericano de Formación Política “Mujeres y Ciudad,” surgido en el seno
de URB AL II pueden ser una buena pauta en este sentido.
Pobreza, desigualdad y cohesión social local
 El crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo ni garantía de cohesión
social. La adopción de la cohesión social como principio orientador de la acción
pública provee una buena cobertura política para la construcción de capacidades
y de nuevas modalidades de intervención pública destinadas a enfrentar los
problemas de exclusión social, pobreza y desigualdad asociados al modelo de
desarrollo todavía vigente. Por lo mismo, la cohesión social se puede transformar
en un importante factor de desarrollo de los territorios y de mejora de la calidad
de vida de sus ciudadanos.
 Si bien el posible impacto del mundo local respecto de la solución de los
fenómenos de exclusión social, pobreza y desigualdad no puede sino ser
limitado, los gobiernos locales tienen un rol privilegiado a cumplir si aspiran a
convertirse en un nodo de coordinación de actores (públicos y privados,
domésticos e internacionales) que operan en el territorio y de acciones que estos
llevan a cabo para impactar favorablemente sobre estos problemas. La
construcción de sinergias entre actores y acciones y su alineamiento con las
prioridades y características del territorio son condiciones necesarias para el
éxito en estas materias.
 La disminución de la pobreza requiere actuar sobre los mecanismos de
reproducción y transmisión intergeneracional de la desigualdad. En este mismo
sentido, construir puentes entre los ámbitos de la educación y el empleo sigue
siendo una asignatura pendiente. Cuestiones como la escasa eficiencia y
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eficacia de la mayor parte de sistemas educativos formales, el elevado número
de deserciones a edades tempranas o la baja competencia en capacidades y
habilidades básicas de quienes culminan su trayecto educativo siguen afectando
de forma desigual a los distintos grupos sociales, alimentando la paradoja de
que la educación provoque brechas cada vez mayores entre pobres y ricos en
lugar de contribuir por nivelación a la corrección de la desigualdad.
 Persisten y aumentan asimismo las inequidades producto de la desigualdad de
género. Si por una parte la pobreza femenina se asocia a fenómenos como las
economías doméstica, informal y sumergida, buena parte de los nuevos
fenómenos migratorios entre Latinoamérica y Europa inciden desigualmente en
la población de ambos sexos, provocando una importante desestructuración de
las tramas familiares y sociales tradicionales. Crear mejores condiciones para el
emprendedurismo entre las mujeres, así como trabajar en la formalización de los
nichos de ocupación informal entre la población femenina, constituyen también
tareas importantes.
 Entre las nuevas desigualdades que contribuyen a la falta de cohesión social
cabe destacar la cultural. A diferencia de otros factores externos, la descohesión
producto de la inseguridad cultural fractura a los grupos desde su interior, desde
su estructura identitaria, y compromete su capacidad de reacción sobre la base
de la acción cooperativa, las alianzas y el diálogo. El reconocimiento, ingrediente
fundamental de la seguridad cultural, junto con la presencia en la narrativa -la
incorporación de lo particular al imaginario compartido- constituyen elementos
nucleares para las dinámicas de cohesión social en las ciudades. Instrumentos
como la Agenda 21 de la Cultura, suscrita a día de hoy por un amplio número de
ciudades europeas y latinoamericanas, constituyen un buen ejemplo de aquello
que desde la cultura puede hacerse en aras de la cohesión y el desarrollo.
 Combatir la desigualdad y erradicar la pobreza requiere no sólo herramientas
de diagnóstico fiables y efectivas, sino también medidas avanzadas en la gestión
del suelo, el acceso a la propiedad del mismo, la fiscalidad o el acceso a nuevos
sistemas de crédito. Medidas que requieren una mejor coordinación entre las
distintas políticas sectoriales y una articulación interinstitucional más efectiva.
Migraciones y cohesión social local
 Las migraciones son un fenómeno de naturaleza global y esto plantea retos
importantes de conexión y articulación del nivel local de gobierno con el nivel
nacional y el internacional.
 El fenómeno migratorio requiere y permite volver la mirada sobre cuestiones de
diseño y alcance de las políticas públicas y de los servicios públicos. La
adopción de la cohesión social como principio orientador de la acción pública
facilita dicho ejercicio ya que permite vincularlo explícitamente con el desafío de
incrementar el sentido de pertenencia, crear dinámicas que favorezcan la
inclusión social, y la igualdad en el acceso a los servicios públicos.
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 El fenómeno migratorio es un hecho histórico que se remonta a tiempos
inmemoriales. Históricamente, la relación de las sociedades con este fenómeno
ha ido evolucionando. Las sociedades expulsoras de ayer pueden haber
devenido las sociedades receptoras de hoy o viceversa. El carácter simultáneo
de sociedades expulsoras y receptoras genera una serie de retos importantes
para sus autoridades gubernamentales locales.
 Los movimientos migratorios a gran escala, tanto entre América Latina y
Europa como en el seno de dichas regiones y de los países que las componen
constituyen uno de los fenómenos sociales y económicos más significativos de
este inicio de milenio. Las migraciones, percibidas generalmente como
amenazas de naturaleza distinta tanto por parte de los territorios de emisión
como por parte de los territorios de acogida, pueden y deben convertirse en una
oportunidad. Para ello, es necesario reconocer sus aportaciones fundamentales
en aspectos tales como el incremento de la diversidad, la provisión de capital
social y cultural, el estímulo de las capacidades emprendedoras y/o la apertura
de nuevas posibilidades para la cooperación desde una lógica de desarrollo
compartido que tenga también en cuenta la pérdida de capital humano, social y
cultural que padecen los lugares de origen, la doble sensación de extrañamiento
que habitualmente experimentan los emigrantes o la necesidad de dispensar
atenciones especiales a quienes no pudiendo emigrar se quedan en sus lugares
de origen en una especie de situación de “vivir para mientras”.
 Tal multiplicidad de temas ligados a las migraciones requiere tender puentes
entre los lugares de procedencia y los lugares de acogida, algo para lo que los
gobiernos y las sociedades locales están particularmente bien dotados. Puentes
que se establezcan sobre nuevas lógicas de cooperación descentralizada,
basados en la transferencia de conocimientos y buenas prácticas, en el
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la existencia de comunidades
de residentes en los respectivos países o en la dimensión “transnacional” de las
migraciones contemporáneas, cuyos protagonistas conservan un contacto
intenso con sus territorios de origen mediante las nuevas tecnologías, la
transferencia regular de dinero e incluso con frecuentes viajes de ida y vuelta.
 En clave de género, las migraciones femeninas entre América Latina y Europa
poseen unas características particulares. Reviste un interés especial la “cadena
de cuidados” que se genera cuando mujeres latinoamericanas jóvenes emigran
a Europa para hacerse cargo de ancianos y niños europeos, lo que implica que
sus hijos queden a cargo de las mujeres mayores en su país de origen y, al
mismo tiempo, se convierten en un recurso que hace posible la emancipación de
las mujeres europeas. De ahí la importancia de la promoción de las mujeres
inmigrantes, dándoles a conocer sus derechos e incorporando mecanismos para
su participación en la sociedad de acogida.
 Una dimensión fundamental de una ciudad inclusiva, estriba en desarrollar las
posibilidades que ofrece un diseño adecuado del espacio público como lugar de
acogida capaz de desarrollar nuevas formas de convivencia y como escenario
para la representación simbólica de eventuales conflictos, a condición de que
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dichos espacios públicos se proyecten con visión de futuro y sean planificados
estratégicamente articulando tanto los actores como los recursos.
 Los gobiernos locales están particularmente bien dotados para desarrollar una
serie de políticas de protección de inmigrantes que incorpore de lleno el hecho
migratorio a la acción de gobierno:
o
(En origen): información, asesoramiento y acompañamiento antes de la
partida
o
(En destino): políticas de acogida y servicios básicos en materia de salud,
educación, empleo y seguridad social; promoción de la interculturalidad
o

(retorno): políticas de re-incorporación a la sociedad de origen

Cambio climático, crisis ambiental y cohesión social local
 El cambio climático no es un problema estrictamente ambiental sino uno que
tiene importantes aristas sociales, económicas y políticas. Su abordaje requiere
una mirada relacional. La adopción de la cohesión social como principio
orientador de la acción pública provee una buena cobertura política para ello.
 El abordaje de la crisis ambiental ligada al cambio climático requiere abordar
estas problemáticas en tanto fenómenos globales y en tanto fenómenos locales
simultáneamente.
 Los gobiernos locales tienen un rol a jugar tanto en la lucha contra el cambio
climático, la mitigación del mismo como en la adaptación a sus consecuencias.
Dado que los gobiernos locales europeos se han centrado más en la mitigación
de sus efectos y los gobiernos locales latinoamericanos han priorizado el tema
de la adaptación a sus consecuencias, hay mucho margen para el aprendizaje
mutuo y el trabajo conjunto entre gobiernos de ambas regiones.
El cambio climático es un problema que debe ser abordado mediante
coordinación múltiple entre actores, territorios y políticas, introduciendo
elementos de gobernanza multinivel tanto horizontal como vertical.
 La crisis ambiental derivada del cambio climático y la importancia de adquirir
progresiva conciencia y adoptar medidas en aras de un desarrollo sustentable
quizás sea uno de los ejemplos más elocuentes de cómo problemas
inequívocamente globales sólo pueden ser solventados satisfactoriamente desde
abordajes marcadamente locales. Iniciativas como el Pacto de Alcaldes por una
Energía Sostenible Local, en el contexto europeo, demuestran claramente las
oportunidades de una intervención basada no sólo en la acción, sino también en
las potencialidades del “pensar localmente”.
 Abordar desde lo local la nueva coyuntura medioambiental con mínimas
garantías de éxito depende de voluntades y liderazgos políticos y requiere
apostar por la complementariedad de las agendas e invertir en el desarrollo de
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nuevas capacidades técnicas así como innovar en los procedimientos jurídicos y
administrativos de forma de adaptarlos a la naturaleza dinámica del fenómeno a
enfrentar. La articulación entre voluntad política y capacidad técnica es también
un tema clave.
 Esta crisis abre oportunidades para nuevos negocios verdes y nuevas
actividades económicas relacionadas con las energías renovables,
emprendimientos difíciles de deslocalizar y altamente incorporables a cadenas
de valor en las que las micro y pequeñas empresas radicadas en el territorio
local encuentren su lugar.
 Frente a la potencial tendencia de que una parte de la ciudadanía viva las
consecuencias de las nuevas políticas medioambientales como un deterioro de
su calidad de vida, es preciso el desarrollo de nuevas formas de pedagogía
ciudadana que fomenten cambios en los hábitos de consumos, producción y
distribución tanto individuales como colectivos. En este sentido, los gobiernos
locales pueden dar ejemplo a través de la gestión de sus propias instituciones
desde una óptica ambiental, así como en su reracionamiento con sus
proveedores y empresas con las que trabajan.
Competitividad territorial y cohesión social local
 La competitividad territorial es la resultante de un vasto conjunto de decisiones
públicas y privadas. La adopción de la cohesión social como principio orientador
de la acción pública permite generar políticas integrales que vinculen
competitividad con las temáticas de bienestar ciudadano, inclusión social a
través del empleo, lucha contra las brechas interterritoriales, articulación
multinivel y políticas fiscales no regresivas que sean capaces de nivelar ‘hacia
arriba’ el terreno económico y social. Dicho conjunto de políticas no sólo generan
desarrollo territorial y social inclusivo y sostenible sino que permiten construir
identidad territorial, generar espacios de gobernanza colaborativa, realzar el
sentido de legitimidad de los gobiernos y de pertenencia de la ciudadanía. Dicho
conjunto de políticas, por otra parte, requiere (y facilita la permanente
generación) de liderazgos políticos innovadores.
 Es preciso movilizar todos los recursos institucionales disponibles para
construir estrategias de potenciación del territorio basadas en la planificación
estratégica, la gobernanza multinivel, el principio de subsidiariedad y la
concertación entre los diferentes niveles institucionales. Una lógica basada en el
territorio de proximidad como principio rector de la intervención por parte de los
diferentes niveles de gobierno, en una suerte de aproximación a un “estado
territorial” en cierta medida inédito, debería construir puntos de encuentro y de
concertación que redunden en beneficio de todos, avanzando visiones de futuro
y horizontes de referencia compartidos.
 La apuesta por la innovación tecnológica constituye uno de los pilares de una
nueva competitividad de los territorios. En este sentido resulta estratégica la
construcción de alianzas entre gobiernos locales, universidades y empresas (la
‘triple hélice’).
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 Hoy en día las ciudades, además de apostar por la competitividad en términos
absolutos, intentan ser competitivas en relación con otras ciudades de su
entorno inmediato o de su misma tipología, aprovechando oportunidades como
los grandes eventos deportivos y culturales, exposiciones internacionales y
capitalidades diversas, e implementando estrategias de marca ciudad, city
branding, etc. El legítimo aprovechamiento de las oportunidades en términos de
competitividad internacional debe armonizarse necesariamente con la atención a
las necesidades de la ciudadanía en clave interna, evitando en lo posible lo que
Krugman define como “la peligrosa obsesión de la competitividad”. Ciudades
europeas como Lille y Barcelona, o ciudades latinoamericanas como Medellín y
Montevideo, constituyen un buen ejemplo de cómo articular adecuadamente
visibilidad y proximidad, proyección y cohesión social.
COMPROMISOS
 Las instituciones organizadoras de este Primer Diálogo Euro-Latinoamericano
sobre Cohesión Social y Políticas Públicas Locales se comprometen a difundir la
presente Agenda URBsocial Sitges 2010 y a promover la adhesión a la misma
de los gobiernos locales de Europa y de América Latina a través de las
asociaciones y redes que los representan.
 Asimismo, se hará llegar la presente Agenda URBsocial Sitges 2010 a los
gobiernos nacionales y a los organismos internacionales y de forma muy
especial a las instituciones de la Unión Europea, con el propósito de incidir en la
elaboración de otras agendas.
 Por otra parte, las instituciones organizadoras promoverán los esfuerzos de
complementariedad entre los distintos programas de cooperación internacional
orientados al fomento de la cohesión social (EUROsociAL, programas de la
SEGIB, etc.)
 Finalmente, se garantizará el seguimiento y la evaluación de las
recomendaciones contenidas en la presente Agenda URBsocial Sitges 2010
por parte de sus organizadores, presentándose sus resultados en el segundo
diálogo que tendrá lugar en la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina) durante
el año 2011.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
5.- Dictamen de data 10 de febrer de 2011 que proposa donar compte de
l’informe de la Intervenció General corresponent a la fiscalització plena del 2n
semestre de 2010.
“Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el resultat de la fiscalització plena
corresponent a operacions de despeses i d’ingressos efectuades durant el segon
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semestre de 2010, obtingudes per mostres aleatòries.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2010.
En compliment de la normativa esmentada, s’han extret mostres representatives,
d’ingressos i de despeses, així com d’operacions de bestreta de caixa fixa i nòmines
del personal actiu.
Considerant que d’acord amb allò que preveu l’art. 219.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i la base 72 de les d’execució del pressupost per a l’exercici 2010, procedeix
trametre al Ple l’informe de la Intervenció en el que consten les conclusions deduïdes
de la fiscalització realitzada.
En conseqüència, atesos els motius exposats i segons el punt 4.1.b de la Refosa
1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de data
16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 23 de juny de 2010, el diputat
que subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per delegació de la
presidència, proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Intervenció General,
corresponent a la fiscalització plena realitzada sobre les mostres extretes de les
operacions comptables de despeses i d’ingressos, de bestreta de caixa fixa i nòmines
del personal actiu, referit al segon semestre de l’any 2010.”
I el Ple en restà assabentat.
6.- Dictamen de data 9 de febrer de 2011 que proposa aprovar la modificació de
la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes dels centres
gestors de la Diputació de Barcelona relativa a la utilització d’espais de l’Oficina
d’Estudis i Recursos Culturals.
“Vist l’escrit del cap de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals on es proposa la
modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes relatives a
la utilització d’espais de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, en la forma que
resulta de l’annex.
Atès que la proposta de modificació afecta a les bonificacions i exempcions aplicables
a les taxes per utilització d’espais de les dependències del Pati Manning, de manera
que es redueixen els supòsits d’exempció, però s’introdueixen unes bonificacions per
mantenir el suport a les entitats sense afany de lucre, en tant que portin a terme
activitats adients amb les finalitats de la Diputació.
Vista la memòria econòmica-financera formulada de conformitat amb allò que preveu
l’art. 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel
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Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
de Taxes i Preus Públics.
Vistos els arts. 20.1 i 132.1 del TRHL, els quals faculten respectivament a les
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per a la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per a la utilització privativa
o l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Vistos l’art. 111 de la Llei 7/1985 i els articles 15 a 19 del TRHL, relatius al
procediment a seguir per a l’aprovació de les Ordenances fiscals.
Vistos els apartats 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, diferents del Ple.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ informe de la
Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’art. 20 i 132.1 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 a 19 del
propi Text refós, la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal reguladora de
les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, en allò relatiu al règim
d’exempcions i bonificacions de les taxes per la utilització d’espais gestionats per
l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, Epígraf I, en la forma que resulta de l’annex.
Segon.- EXPOSAR al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent,
així com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des
del següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop
finalitzat el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre
de les modificacions introduïdes, les qual entraran en vigor l’endemà de la publicació al
citat Butlletí.
Sisè.- TRAMETRE al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article
2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria
d’hisendes locals a diferents departaments de la Generalitat, i l’article 65.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
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dels ens locals, l’acord definitiu i la còpia íntegra i fefaent de les modificacions
introduïdes.“
I el Ple n’acordà, 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 de Convergència i Unió i l’abstenció
dels diputats assistents del grup Popular, sent el resultat definitiu de 41 vots a favor i 4
abstencions, l’aprovació.
Servei de Programació
7.- Donar compte del Dictamen de data 10 de febrer de 2011 que s’eleva a la
Junta de Govern per a la seva aprovació, mitjançant el qual es proposa la
selecció de l’entitat financera CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA CAIXA) per formalitzar l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local, per al període 2011-2012.
“I.

ANTECEDENTS



1) RELATIUS A L’APROVACIÓ DEL PLEC DE BASES I A LA
CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE L’ENTITAT FINANCERA PER FORMALITZAR
L’ACCIÓ CONCERTADA DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL
En la sessió de 25.11.2010, pel Ple de la Diputació de Barcelona es va adoptar l’acord
mitjançant el qual va resoldre’s:
“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”
El dia 29 de desembre de 2010 es va publicar al BOPB, l’anunci sobre l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local.
D’acord amb la Base 6a, “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”, raó per la qual el dia 21
de gener va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

La presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes es troba regulada en la Base 5a
del Plec, la qual és del tenor següent:
“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 entitats municipals
descentralitzades de la província de Barcelona” i “SOBRE NÚM. 2. Oferta
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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.”
2) RELATIUS A LES OFERTES PRESENTADES I A L’ACTUACIÓ DE L’ÒRGAN
SELECCIONADOR
2.1) OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 1
En data 26 de gener de 2011, es va reunir l’Òrgan de selecció per procedir a l’obertura
del sobre núm. 1 i la qualificació de la documentació presentada. Les entitats
financeres que han concorregut a la convocatòria han estat:
-

Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa)
Banco Santander
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-

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Seguidament, es reprodueix l’extracte de l’acta de la reunió on es fa constar la
qualificació de la documentació presentada:
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2.3) OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2
En la reunió de l’Òrgan de Selecció, de data 2 de febrer de 2011, es va procedir a
l’obertura del sobre número 2 que es correspon a la documentació que integra l’oferta.
Seguidament, es reprodueix la part essencial de l’acta d’aquest reunió:
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Així mateix, l’Òrgan va resoldre donar trasllat de la documentació presentada en el
sobre número 2 per la CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I
MANRESA (CATALUNYA CAIXA) als serveis tècnics de la Direcció de Planificació
Econòmica per al seu informe.
II.
CONDICIONS DE L’OFERTA DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA CAIXA)
D’acord amb la documentació presentada, la CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA CAIXA) ofereix la concertació d’una línia de
préstec a formalitzar amb els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de
la província de Barcelona, inscrites dins dels Programa de Crèdit Local, en les
condicions que s’indiquen tot seguit:
Tipus d’interès aplicable: Euribor a 3 mesos + 3,00%
Import de la línia de crèdit: 110.000.000.- euros anuals
Durada total dels contractes: 10 anys


III.
ANÀLISI
PRESENTADA

I

VALORACIÓ

DE

LA

PROPOSTA

ECONÒMICA



Sobre l’oferta presentada per la CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA
I MANRESA (CATALUNYA CAIXA), en data 07 de febrer de 2011, ha estat emès
l’Informe de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, el text del qual, en la
part de l’avaluació de l’oferta, es reprodueix a continuació:
“2) AVALUACIÓ DE L’OFERTA
Davant l’existència d’una única oferta declarada vàlida, el procés de valoració
consistirà en determinar si l’oferta econòmica presentada s’ajusta o no a les
circumstàncies actuals del mercat creditici.
El Butlletí Estadístic mensual del Banc d’Espanya publica les dades mensuals i anuals,
relatives a l’Euribor i al tipus d’interès de noves operacions de préstecs i de crèdits,
tant de societats no financeres, com de crèdits a l’habitatge.
Per tal de comparar l’oferta presentada amb les dades estadístiques publicades, s’han
pres com a referència les dades de les operacions inferiors al milió d’euros, ja que
representen el 75% de les operacions del Programa de Crèdit Local. Amb les
estadístiques de les operacions semblants a les del Programa de Crèdit Local (que
s’incorporen com annex II) s’ha elaborat el quadre comparatiu següent:
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Tipus aplicat per les Caixes
d'Estalvis
Tipus aplicats per IFM

Tipus preferencials

Euribor
a 1 any

Crèdit
a
societats
no
financeres < 1 Diferencial
M d'euros
Euribor

Crèdit
a
societats no
financeres < Diferencial
1 M d'euros
Euribor

Bancs

Diferencial
Euribor

Caixes

Diferencial
Euribor

P

Gener
febrer
Maç
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

1,232
1,225
1,215
1,225
1,249
1,281
1,373
1,421
1,420
1,495
1,541
1,526

3,57
3,54
3,52
3,51
3,55
3,47
3,60
3,67
3,56
3,68
3,75
3,75

2,34
2,32
2,31
2,29
2,30
2,19
2,23
2,25
2,14
2,19
2,21
2,22

3,73
3,64
3,58
3,57
3,59
3,42
3,56
3,61
3,61
3,76
3,78
3,78

2,50
2,42
2,37
2,35
2,34
2,14
2,19
2,19
2,19
2,27
2,24
2,25

5,12
5,08
5,08
5,12
5,11
5,08
5,05
5,06
5,08
5,08
5,08
5,11

3,89
3,86
3,87
3,90
3,86
3,80
3,68
3,64
3,66
3,59
3,54
3,58

4,74
4,75
4,75
4,75
4,74
4,74
4,73
4,73
4,73
4,79
4,72
4,82

3,51
3,53
3,54
3,53
3,49
3,46
3,36
3,31
3,31
3,30
3,18
3,29

10

Mitjana

1,350

3,60

2,25

3,64

2,29

5,09

3,74

4,75

3,40

11

Gener

1,550

,,,

,,,

,,,

,,,

5,11

3,56

4,81

3,26

Any Mes
10

Font: Butlletí Mensual Banc d'Espanya

La Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en l’acta de la reunió de 20 de
gener de 2011 de 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), formalitzats a
l’empara de la Resolució ECF/1898/2003, de 29 de maig, que s’incorpora com annex
II, va resoldre :
“
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”
Vista la documentació anterior, el que subscriu, considera que la proposta formulada
per Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, està en concordança amb les
actuals circumstàncies de volatilitat del mercat financer, ja que:
El tipus de l’oferta presentada per la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarrragona i
Manresa, per a totes les operacions del Programa de Crèdit Local, s’ajusta
relativament al tipus mitjà de les operacions realitzades, tal com es desprèn de les
dades estadístiques publicades pel Banc d’Espanya referents al mes de gener de
2011, sobre els diferents tipus d’interès aplicats a les diferents operacions analitzades
No es supera el marge establert en la reunió de data 20 de gener de 2011 en 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), formalitzats a l’empara de la
Resolució ECF/1898/2003, i
En aquest sentit, els termes fixats per les Bases aprovades pel Ple són els següents:
“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 fixats en aquest plec de bases. Igualment, podrà declarar desert el concert en
cas que cap de les ofertes satisfés els interessos generals.”

Altrament, s’ha de tenir en compte que la formalització amb una entitat financera de
l’acció concertada garanteix que la línia de crèdit inclourà com a beneficiaris a tots els
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municipis i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona, amb
condicions iguals per a tots ells, i per un període mínim de 2 anys.
Per tot això, ateses les condicions de l’oferta presentada, en el marc de les obligacions
i la resta de determinacions de l’acció concertada, es considera que compleix amb els
criteris del Plec de Bases aprovat pel Ple, en el sentit de ser avantatjosa i satisfer els
interessos generals.
Respecte de la minuta de préstec, una vegada analitzada, es considera adient
el seu clausulat.
Per tot l’exposat, el sotasignant, d’acord amb l’anàlisi econòmica del cost financer de la
oferta presentada, proposa la selecció de l’entitat financera Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) per a la formalització de l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local, a l’objecte d’obtenir el finançament de les
operacions financeres dels Ajuntaments i Entitats Menors Descentralitzades de la
província de Barcelona, d’acord amb les condicions següents:
Tipus d’interès aplicable: Euribor a 3 mesos + 3,00%
Import de la línia de crèdit: 110.000.000.- euros anuals
Durada total dels contractes: 10 anys”
IV.

PROPOSTA DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ

En data 9 de febrer de 2011, s’ha reunit l’Òrgan seleccionador i, de conformitat amb
l’informe tècnic, ha proposat seleccionar per formalitzar l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local l’entitat financera CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA CAIXA), amb les condicions assenyalades, i
d’acord amb la base desena del plec regulador.
V.

RÈGIM JURÍDIC DE L’ACCIÓ CONCERTADA

1. Tal com es consignava al Dictamen aprovat pel Ple de la Corporació, en la sessió
celebrada el 25 de novembre de 2010, l’entramat de l’acció concertada 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.
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2. 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 (BOPB núm. 13, annex 1, de 15.1.2009) no resulti d’aplicació directa, sinó
supletòria al Programa de Crèdit Local (art. 4.2.c), atesa la seva regulació específica.
3. 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.
4. 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 aprovat pel Ple de la Corporació en la sessió de 25.11.2010,
l’oferta de l’entitat financera seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la
Diputació de Barcelona.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- SELECCIONAR l’entitat financera Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i
Manresa (Catalunya Caixa) per formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit
Local, a l’objecte d’obtenir el finançament de les operacions financeres dels
Ajuntaments i Entitats Menors Descentralitzades de la província de Barcelona, d’acord
amb les condicions següents:
Import:
cent deu milions d’euros (110.000.000,- €) anuals
Interès:
Euríbor a 3 mesos + 3,00% (Revisió trimestral)
Comissió obertura Sense
Termini màxim:
10 anys (inclòs com a màxim 1 any de carència)
Segon.- DISPOSAR que l’acció concertada es regirà pel Plec de bases aprovat pel
Ple de la Corporació en la sessió de 25.11.2010, els presents acords, l’oferta de
l’entitat financera Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya
Caixa), el conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona, i la normativa
detallada a l’apartat V de la part expositiva del Dictamen.
Tercer.- FORMALITZAR el conveni de l’acció concertada del programa de Crèdit Local
entre la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) i la
Diputació de Barcelona d’acord amb la minuta, el text de la qual és la següent:
“CONVENI A FORMALITZAR ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CAIXA
D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA
CAIXA), PER EXECUTAR EL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL
ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’ Excm. Sr. Antoni Fogué
Moya, President de la Diputació de Barcelona, assistit per la Secretària General de la
Corporació, l’Il·lma. Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides en el
Decret de la Presidència de la Corporació de 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77, de
31.3.2010)

CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA
(CATALUNYA CAIXA), representada per el Sr. A.T.R., Director General de la
Caixa d'Estalvis de Catalunya.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària de 26 de maig de
1994, aprovà el Programa de Crèdit Local, programa de cooperació per
als municipis situats dins de la seva província, adreçat a subsidiar el
tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
a finançar les inversions en obres i establiment de serveis públics, per a
ésser desenvolupat mitjançant una acció concertada amb una entitat
financera amb implantació a tot el territori de la província de Barcelona.
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II.

Que des d’ençà, els ajuntaments i les Entitats Municipals
Descentralitzades han participat en aquest Programa de Cooperació
aconseguint crèdits a través de l’entitat financera seleccionada, 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.

III.

Que amb la voluntat de continuar amb l’esmentada iniciativa, la
Diputació de Barcelona, en sessió plenària de 25 de novembre de 2011
va aprovar una nova convocatòria i el corresponent plec de bases que
regirà 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, per a l’any
2011 i 2012.
Que l’esmentada convocatòria va ser publicada el dia 29 de desembre
de 2010 al BOPB, mitjançant anunci sobre la nova acció concertada del
Programa de Crèdit Local.

IV.

Que, com a resultat del procés seguit a la convocatòria, la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data ************ de
2011, a proposta del seu President, va aprovar la selecció de CAIXA
D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA
(CATALUNYA CAIXA),, com a entitat financera per formalitzar l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local. D’aquest acord es va donar
compte al Ple de Diputació de Barcelona de data ********************** de
2011 per al seu coneixement.


Per tot això, ambdues parts signants del concert, formalitzen l’acte mitjançant el
present document, amb subjecció als següents:


PACTES
PRIMER.-

OBJECTE

L’objecte del present Conveni entre la Diputació de Barcelona i la Caixa
d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) és formalitzar
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, adreçat a subsidiar el tipus
d'interès dels préstecs contractats pels Ajuntaments i Entitats Municipals
Descentralitzades de la Província de Barcelona, d'acord amb els objectius del
referit programa i de conformitat amb el corresponent Plec de Bases, en les
condicions financeres següents:
Import:
CENT DEU MILIONS D’EUROS (110.000.000,- €)
ANUALS
Interès:
Euríbor a 3 mesos + 3,00% (Revisió trimestral)
Comissió obertura Sense
Termini màxim:
10 anys (inclòs com a màxim 1 any de carència)
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SEGON.-

OBLIGACIONS DE LES PARTS

La Diputació de Barcelona pagarà d'una sola vegada la quantitat atorgada,
l’import de la qual serà l’equivalent financer dels punts percentuals del tipus
d’interès subvencionat, d'acord amb la normativa de subvencions aprovada pel
Ple de la Corporació en el marc del Programa de Crèdit Local, a cadascun dels
crèdits acollits a la present línia de finançament concertat, en el termini de 30
dies a comptar des de l'endemà de la signatura del conveni formalitzat entre la
Diputació de Barcelona i l'ajuntament corresponent.
La Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa)
formalitzarà els préstecs corresponents amb els ens beneficiaris pels imports
concedits de conformitat amb les propostes que formuli la Diputació de
Barcelona per a cada sol·licitud presentada pels ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona, garantint-se per a
tots ells, un import mínim de 150.000 euros per any.
La Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) no
podrà denegar les operacions proposades per la Diputació de Barcelona,
sempre que els ajuntaments o entitats municipals descentralitzades de la
província de Barcelona reuneixin les condicions legals per endeutar-se i
disposin de l’autorització dels Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, en el seu cas, i haurà de donar resposta en un
termini de 15 dies hàbils sobre la viabilitat de l’operació.
Així mateix, ambdues parts tindran tots aquells drets i obligacions establerts
d’acord amb la regulació que s’esmenten en els pactes següents.
TERCER.-

RÈGIM DE L’ACCIÓ CONCERTADA

L’acció concertada es regirà pel present Conveni, els acords de selecció
adoptats per la Junta de Govern en data ********, l’oferta de CAIXA
D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA
CAIXA), el Plec de Bases regulador de 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, publicat al BOPB de 30.11.2010 i que s’adjunta al present conveni
com annex I, i la normativa esmentada en el Plec.
QUART.-

RELACIÓ AMB ELS PRESTATARIS

Les sol·licituds de préstecs dels ajuntaments i les entitat municipals
descentralitzades que es vulguin acollir a aquest Programa de Cooperació es
tramitaran a través de la Diputació de Barcelona de conformitat amb les
Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a subsidiar el
tipus d’interès dels préstecs contractats dins del present conveni aprovades
per la Junta de Govern de la Corporació en sessió de data 19 d’octubre de
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1994, publicades al BOPB núm. 297 de 13.12.1994 i que s’hi incorporen com
annex II.
Així mateix, els ens beneficiaris hauran de formalitzar el corresponent Conveni
regulador de conformitat amb el model que s’adjunta com annex III.
Un cop tramitades les sol·licituds per la Diputació de Barcelona, els ens
beneficiaris hauran de formalitzar el corresponent préstec amb la Caixa
d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, (Catalunya Caixa) d’acord amb
la minuta de préstec que s’adjunta com a annex IV del present conveni.
CINQUÈ.-

VIGÈNCIA

La durada de l’acció concertada és per als anys 2011 i 2012 i, per tant, el
present conveni tindrà una vigència de dos exercicis pressupostaris, essent
prorrogable de forma expressa un exercici més.
SISÈ.-

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es constituirà una comissió de seguiment integrada per representants
d’ambdues parts signatàries a l’objecte de fer una avaluació del funcionament
del concert. Aquesta Comissió es reunirà el mes de setembre de cada any per
avaluar el programa de finançament i proposar-ne millores, si escau.
Així mateix, es reunirà dins l’últim mes de l’any anterior a la seva aplicació per
acordar la possible pròrroga del concert i les noves condicions.
SETÈ.-

COMISSIÓ TÈCNICA

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 Serveis de Planificació Econòmica de la Diputació
de Barcelona i pels tècnics responsables de la gestió d’aquesta línia de crèdit
que determini la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa
(Catalunya Caixa). La periodicitat de les reunions de la comissió tècnica serà
fixada per la Diputació de Barcelona.
La Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
determinarà el seu departament i les persones de contacte per a la tramitació i
resolució dels expedients.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni
en lloc i la data que s’assenyalen, per duplicat i a un sol efecte.”

Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resultat del
procés de selecció de l’acció concertada del programa de Crèdit Local, i notificar-ho a
l’entitat seleccionada i a la resta que han participat.
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Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple dels presents acords.”
I el Ple en restà assabentat.
8.- Dictamen de data 14 de febrer de 2011 que proposa aprovar la modificació de
crèdit 4/2011 en el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2011, i donar compte del corresponent informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària.
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear o
augmentar la consignació, per crèdits extraordinaris i transferències de crèdit entre
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 2011.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 16/2008 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Atès que les bases 18a a 22a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Vist 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
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Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 4/2011 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2011, que recull crèdits extraordinaris i transferències de crèdit,
per un import total de nou-cents mil euros (900.000,00 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
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 Coneixement 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, 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 de Convergència i Unió i l’abstenció
dels diputats assistents del grup Popular, sent el resultat definitiu de 41 vots a favor i 4
abstencions, l’aprovació.
Organisme de Gestió Tributària
9.- Dictamen de data 15 de febrer de 2011 que proposa l’aprovació inicial de la
Modificació de la redacció l’article 18 apartat h.1) i de l’article 29 dels Estatuts de
l’Organisme de Gestió Tributària.
“Vist que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de data 30 de juny del 1998, va
acordar aprovar els primers estatuts reguladors de l’Organisme Autònom Local de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de prestar assistència
tècnica als Ajuntaments de la província, l’exercici de les seves funcions de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Atès que per donar compliment a l’objectiu anteriorment assenyalat, els estatuts
reguladors de l’ORGT han estat modificats en data: 20 de novembre de 1989, 23 de
juliol de 1992, 22 de juliol de 1993, 23 de novembre de 1995, 26 de novembre de
1998, 21 de setembre de 2000, 24 d’abril del 2003, 17 de juny de 2004, i finalment, els
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estatuts vigents foren aprovats pel Ple de la Diputació, en sessió ordinària, de data 18
de desembre del 2008, i publicats íntegrament al BOP, núm. 38, de data 13 de febrer
del 2009.
Vist que el vigent article 18 dels Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, que
regula les competències pròpies que corresponen a la Gerència de l’esmentat
Organisme, literalment diuen:
“ Correspon a la Gerència:
a. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions
particulars que exigeixi el seu millor compliment.
b. Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de
l’Organisme de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus
aspectes econòmics, administratius i de gestió.
c. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de
plantilla i la relació i la classificació de llocs de treball.
d. Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de
l’Organisme, formular propostes a la Presidència i exercir el control del personal.
e. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar contractes menors amb els imports
següents:
e.1) D’obres, fins a cinquanta mil més IVA (50.000 + IVA) EUR.
e.2) De la resta de contractes diferents dels d’obres, fins a divuit mil més IVA
(18.000 + IVA) EUR.
f. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar la resta de contractes administratius i els
privats, incloses les alienacions, fins al límit de divuit mil més IVA (18.000 + IVA)
EUR.
g. En matèria de personal, exercir les competències següents:
g.1) Proposar el nomenament i la remoció dels càrrecs de comandament.
g.2) Nomenar el personal interí i contractar el laboral.
g.3) Sancionar el personal, llevat dels casos en què procedeixi la separació del
servei del personal funcionari o l’acomiadament del laboral. En aquests últims
casos correspondrà a la Gerència la incoació de l’expedient.
g.4) Aquelles altres atribucions no assignades a altres òrgans.
h. En matèria de gestió d’ingressos de dret públic, exercir les competències següents:
h.1) Dictar els actes administratius que amb relació a l’exercici de funcions de
gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic li
corresponguin, segons el Reglament orgànic i funcional de l’Organisme.
h.2) Autoritzar les transferències de fons des dels comptes de l’ORGT a les
entitats delegants per l’import que els correspongui.
h.3) Autoritzar i donar conformitat, si escau, als informes i als comunicats dirigits
als ajuntaments i altres entitats, els ingressos de dret públic dels quals gestiona
l’Organisme.
i. Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments.
j. L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents.
k. Aprovar les despeses en matèria de la seva competència d’acord amb les
previsions següents:
k.1) En l’àmbit de contractació, fins als límits assenyalats a les lletres e) i f).
k.2) En la resta de matèries, fins al límit de sis mil més IVA (6.000 + IVA) EUR.
l. Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern”.

Vistes les circumstàncies organitzatives i d’ampliació general de les delegacions
efectuades pels municipis que fan necessari modificar, puntualment, les competències
assignades a la Gerència per l’apartat h.1) de l’article 18 dels estatuts de l’Organisme
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de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per conferir-les a la Intervenció de
l’Organisme de Gestió Tributària.
Atès que la Junta de Govern de l’ORGT, en sessió celebrada el 15 de febrer, va
proposar al Ple l’aprovació de la modificació puntual dels estatuts reguladors de
l’ORGT: d’una banda, en el sentit de suprimir l’apartat 1h. de l’article 18, i d’altra
banda, en el sentit de modificar puntualment l’actual redacció de l’article 29 al que, a
més, s’afegeix un nou apartat segon, amb la finalitat d’atribuir a la Intervenció de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona l’exercici de les funcions
de direcció superior en matèria de gestió tributària i competències per dictar actes
administratius en relació a les funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic, que corresponen a l’Organisme per delegació dels
ajuntaments i altres ens locals.
Vist que l’article 201, del decret 179/95, de 13 de juny, pel que es regula el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals a Catalunya, regula el procediment per
l’aprovació dels estatuts, i que el mateix procediment per l’aprovació ha de seguir-se
per la modificació dels mateixos, d’acord amb el principi de ‘contrarius actus’.
Atès que la competència per a l’aprovació dels estatuts, la seva modificació correspon
al Ple de la Corporació Local al que està adscrit l’Organisme Autònom corresponent,
d’acord amb allò disposat a l’article 201.1 del ROAS.
Vist el punt 6.1, apartat 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, i previ el dictamen de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, es proposa al Ple l’adopció dels
següents,
ACORDS
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació parcial i puntual dels estatuts
reguladors de l’Organisme de Gestió Tributària, en el sentit de deixar SENSE EFECTE
I SUPRIMIR l’apartat h.1) de l’article 18 del mateix que atribueix a la Gerència, entre
altres, com a competència pròpia la facultat per “dictar els actes administratius que
amb relació a l’exercici de funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic li corresponguin, segons el Reglament orgànic i funcional de
l’Organisme”. Per la qual cosa, l’article 18, l’apartat h, quedaria únicament amb dos
paràgrafs, passant l’h.2 a l’h.1 i l’h.3 al h.2., quedant redactat literalment, després i de
la modificació, en el següent sentit:
“Article 18 – Competències i funcions
Correspon a la Gerència:
a. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions
particulars que exigeixi el seu millor compliment.
b. Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l’Organisme de
conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics,
administratius i de gestió.
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c.
d.
e.

f.
g.

h.

i.
j.
k.

l.

Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de
plantilla i la relació i la classificació de llocs de treball.
Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de
l’Organisme, formular propostes a la Presidència i exercir el control del personal.
Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar contractes menors amb els imports següents:
e.1) D’obres, fins a cinquanta mil més IVA (50.000 + IVA) EUR.
e.2) De la resta de contractes diferents dels d’obres, fins a divuit mil més IVA
(18.000 + IVA) EUR.
Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar la resta de contractes administratius i els
privats, incloses les alienacions, fins al límit de divuit mil més IVA (18.000 + IVA) EUR.
En matèria de personal, exercir les competències següents:
g.1) Proposar el nomenament i la remoció dels càrrecs de comandament.
g.2) Nomenar el personal interí i contractar el laboral.
g.3) Sancionar el personal, llevat dels casos en què procedeixi la separació del
servei del personal funcionari o l’acomiadament del laboral. En aquests últims
casos correspondrà a la Gerència la incoació de l’expedient.
g.4) Aquelles altres atribucions no assignades a altres òrgans.
En matèria de gestió d’ingressos de dret públic, exercir les competències següents:
h.1) Autoritzar les transferències de fons des dels comptes de l’ORGT a les
entitats delegants per l’import que els correspongui.
h.2) Autoritzar i donar conformitat, si escau, als informes i als comunicats dirigits
als ajuntaments i altres entitats, els ingressos de dret públic dels quals gestiona
l’Organisme.
Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments.
L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents.
Aprovar les despeses en matèria de la seva competència d’acord amb les previsions
següents:
k.1) En l’àmbit de contractació, fins als límits assenyalats a les lletres e) i f).
k.2) En la resta de matèries, fins al límit de sis mil més IVA (6.000 + IVA) EUR.
Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern”

Segon.- APROVAR INICIALMENT la modificació dels estatuts reguladors de
l’Organisme de Gestió Tributària, en el sentit de precisar l’abast de l’actual redacció i
D’AFEGIR un paràgraf segon a l’article 29 al estatuts de l’Organisme de Gestió
Tributària, en el sentit d’atribuir a la Intervenció General de l’ORGT l’exercici de les
funcions de direcció superior de gestió tributària, així com la competència per dictar els
actes administratius que amb relació a l’exercici de funcions de gestió, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic que corresponguin a l’Organisme
de Gestió tributària per delegació dels ajuntaments i altres ens locals.
Per la qual cosa, l’article 29 dels estatuts reguladors de l’ORGT, després de la
modificació, quedaria redactat de la següent manera:
“Article 29 – Intervenció
1. Les funcions d’intervenció de l’ORGT seran exercides per la persona titular de
la Intervenció General de la Diputació o funcionari/a en qui delegui, amb les
facultats pròpies del seu càrrec.
2. “Correspon a la Intervenció de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
l’exercici de les funcions de direcció superior de gestió tributària, així com la
competència per dictar els actes administratius que amb relació a l’exercici de
funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic corresponguin a l’Organisme de Gestió Tributària per delegació dels
ajuntaments i altres ens locals”.
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Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública dels interessats durant el
termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de reclamacions i al·legacions,
mitjançant edicte publicat al BOPB, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita
i a la Seu Electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària; en el benentès, que en el
cas que no hi hagi reclamacions ni al·legacions durant el termini d’informació pública,
s’entendrà aprovat definitivament la modificació estatutària sense ulterior tràmit.
Quart.- Un cop aprovat, enviar còpia de la modificació juntament amb un certificat de
la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, en referència a l’aprovació
definitiva, a la subdelegació del Govern i a la Conselleria de Governació i Relacions
Institucionals, als efectes previstos a l’article 70.2 en relació amb l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Cinquè.- Un cop aprovades definitivament les modificacions assenyalades
anteriorment, s’han de publicar íntegrament, els estatuts en forma de Text Refós, al
BOPB, així com una referència d’aquesta publicació al DOGC, als efectes legals
previstos, i en especial, als efectes de la seva entrada en vigor, i sempre que transcorri
un termini de 15 dies hàbils, establerts als articles 70.2 en relació a l’article 65.2 de la
Llei 7/1985 del 2 d’abril.
Sisè.- Notificar aquest acord a la Presidència, Gerència, Intervenció i Secretaria
General de l’ORGT, a la Secretaria General, Intervenció i Tresoreria de la Diputació, a
la Coordinació d’Hisenda i Recursos Interns, als efectes legals oportuns.”
Respecte a aquest dictamen, el portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr.
Ciurana, volgué expressar el vot d’abstenció del seu grup, ja que entenen les
situacions que es poden donar al llarg d’una administració i de les persones que es
reincorporen després d’haver estat un temps fora, però no sabem si la fórmula més
adequada és, senzillament, canviar l’estructura dels estatuts de la institució. Entenem
que hi han altres mecanismes de resoldre-ho que no sigui el de canviar l’estructura per
un cas.
I el Ple n’acordà, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents
dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds i
d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats assistents del grup de
Convergència i Unió i del grup Popular, sent el resultat definitiu de 26 vots a favor i 19
abstencions, l’aprovació.
10.- Dictamen de data 20 de gener de 2011 que proposa aprovar l’acceptació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castelldefels, 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 Castelldefels en data 30 de novembre 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
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 Castelldefels,
en data 30 de novembre 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:
- Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratiu.
- Reintegrament de subvencions.
- Preu públic Casa dels Infants.
- Preu públic Botiga Oficina de Turisme.
- Preu públic per a la utilització del saló d’actes consistorial o altre edifici municipal
habilitat a l’efecte.
- Preu públic per activitats de formació, lúdico culturals i de temps lliure.
- Preu públic servei de domiciliació d’empreses.
- Preu públic trenet turístic.
- Preu públic Teatre Plaza.
- Altres preus públics que puguin ser exigits per l’Ajuntament de Castelldefels.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Expedició de documents cobradors.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
11.- Dictamen de data 19 de gener de 2011 que proposa aprovar l’acceptació de
la delegació acordada per l’Assemblea Veïnal de l’Ajuntament de Granera, 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.
“L’Assemblea Veïnal de l’Ajuntament de Granera en data 18 de desembre 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
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 per l’Assemblea Veïnal de
l’Ajuntament de Granera, en data 18 de desembre de 2010 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
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I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Les funcions que en relació a la recaptació del citat impost es deleguen són:
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Contribucions especials
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Quotes d’urbanització
Les funcions que en relació a la recaptació de les quotes urbanístiques es deleguen
són:
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Execucions subsidiàries
Les funcions que en relació a la recaptació a les mateixes es deleguen són:
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Sancions administratives
Les funcions que en relació a la recaptació a les mateixes es deleguen són:
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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VI – Taxa per conservació nínxols i Taxa expedició llicències urbanístiques
Les funciones que, en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar,
no delegats en anteriors acords:
Les funcions que, en relació a la recaptació d’altres ingressos, es deleguen són:
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada per l’Assemblea veïnal de
l’Ajuntament de Granera, en data 18 de desembre de 2010 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada anteriorment per ’Ajuntament de Granera a favor de la
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació esmentada
abasta les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic
que a continuació s’enumeren:
I – Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
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 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 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 i altres residus urbans.
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:
 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.
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 17 de gener de 2011 que proposa aprovar l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Navarcles, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Navarcles en data 24 de març de 2010 acordà
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
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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 l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Navarcles, en data 24 de març de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”·
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
13.- Dictamen de data 17 de gener de 2011 que proposa aprovar l’acceptació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, 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’Olèrdola en data 2 de novembre de 2010 acordà la delegació
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
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 d’Olèrdola, en
data 2 de novembre de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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.
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2.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, en data 2 de
novembre 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.
▪ 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 provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Olèrdola, en data 2 de novembre de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Olèrdola 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.
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
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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 executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Contribucions Especials
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Quotes d’urbanització imposades per l’Ajuntament
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a
aquesta Corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les
Entitats Urbanístiques Col·laboradores d’aquest municipi, un cop providenciat el
constrenyiment per aquest Ajuntament.
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

X – Taxes per:
- Recollida d’escombraries.
- Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
- Clavegueram











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

XI – Taxes per:
- Ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
- Llicències urbanístiques.
- Llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer.
- Prestació d’escola bressol.
- Ocupació dels terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
- Subministrament d’aigua.
- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
- Expedició de documents administratius.
- Llicència d’obertura d’establiments.
- Inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors,
muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues i d’establiments industrials
o comercials.
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-

Utilització escut, nom del municipi i dels seus barris.
Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la
via pública.
Prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu, d’entreteniment i similars.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XII – Sancions diverses
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIV – Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporareïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XV – Execucions subsidiàries
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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 dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XVI – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XVII – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s’hagin delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de
dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions
delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal
corresponent.
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.

14.- Dictamen de data 20 de gener de 2011 que proposa aprovar
l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.

“El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en data 16 de novembre 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,
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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 la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, en data 16 de novembre de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I – Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
en data 16 de novembre 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.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
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▪
▪
▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Sancions administratives
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ 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.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, en data 16 de novembre de 2010 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 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.
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

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

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Contribucions Especials
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Quotes urbanístiques derivades de qualsevol Projecte de Gestió Urbanística
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a
aquesta Corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les
Entitats Urbanístiques Col·laboradores d’aquest municipi, un cop providenciat el
constrenyiment per aquest Ajuntament.
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

X – Taxes que es recapten per padró (se exceptuen del cobrament en període
voluntari aquells rebuts que, per alta, es liquiden a l’Ajuntament):
- Recollida d’escombraries.
- Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega, descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
- Inspecció industrial (vehicles, calderes, motors, establiments,etc.)
Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Taxes per:
- Expedició de documents administratius
- Atorgament de llicències d’auto-taxis.
- Retirada de vehicles de la via pública.
- Concessió de llicències per a espectacles públics.
- Servei de mesurament de soroll.
- Utilització de l’escut del municipi.
- Llicències urbanístiques.
- Ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
- Aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que
afectin a la generalitat del veïnat.
- Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, tanques, contenidors, bastides
i altres instal·lacions anàlogues, i per tancament de carrers.
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-

-

Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i altres elements
d’establiments del ram d’hosteleria, i mercaderies, expositors i altres elements
annexos a establiments comercials amb finalitat lucrativa.
Retirada i magatzematge de materials d’obres i estris.
Prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions.
Aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats que
utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que no
afectin la generalitat del veïnat.
Prestació dels serveis d’atorgament de les autoritzacions relatives a l’exercici de
les activitats de publicitat dinàmica.
Mercat municipal.
Guarderia municipal.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

-

XII – Quotes d’expedients sancionadors per incompliment d’ordenances municipals de
la via pública, del planejament urbanístic municipal i d’altres.
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar.
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIV – Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XV – Execucions subsidiàries
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XVI – Sancions administratives
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XVII – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XVIII – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s’hagin delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de
dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions
delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal
corresponent.
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.
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ÀREA DE CULTURA
15.- Dictamen de data 8 de febrer de 2011 que proposa aprovar inicialment la
modificació dels estatuts del Consorci del Patrimoni de Sitges.

“Vista la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci del Patrimoni de
Sitges, en el que la Diputació de Barcelona hi està integrada com a ens consorciat,
juntament amb l'Ajuntament de Sitges.
Vist que el Consell General del Consorci, com a òrgan superior de govern, va aprovar
en sessió plenària celebrada el passat dia 21 de desembre de2010, per majoria
absoluta de vuit vots i una abstenció, la proposta de: “Elevar i donar trasllat a la
Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament de Sitges, com a ens consorciats integrants
del Consorci del Patrimoni de Sitges, de la proposta de modificació dels estatuts
aprovada inicialment pel Consorci en aquest acte, relativa als articles 9 i 12 per una
banda i als articles 10, 15 i 18 per altra, d'acord amb el text que s'acompanya a la
present resolució i que a continuació es reprodueix, per tal que sigui aprovat pels seus
respectius òrgans de govern”
Vist que el contingut bàsic de la modificació proposada és el següent:
1. MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 9 I 12 DELS ESTATUTS

Atès que la modificació dels Estatuts que es vol dur a terme, significa en primer lloc
adequar la representació dels dos membres del Consorci a la realitat de les seves
aportacions, de tal manera que aquestes siguin fidel reflexa, en paràmetres de
proporcionalitat, de les regles que regeixen en la legislació d’àmbit local i que són
aplicables per analogia als Consorcis, d’acord amb el que disposen els articles 114.b)
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i 317.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, quan
disposen respectivament:
Article 114.b. “(...) En qualsevol cas s’ha de garantir la representació de totes les
entitats consorciades en el màxim òrgan de govern, amb les regles de
proporcionalitat que, si escau, es determinin.”
Article 317.3 “La representació dels membres del consorci en els òrgans
decisoris ha de mantenir la proporció que fixin els estatuts.”
És per això que, atenent al fet que les aportacions efectuades pels membres de l’ens
consorciat (capítol IV transferències corrents), i prenent com a base el vigent
Pressupost del 2010 (aprovat per acord del Consell General celebrat en data 1 de
desembre de 2009), es corresponen, en termes generals, a un 15% per part de
l’Ajuntament de Sitges i a un 85% per part de la Diputació de Barcelona, és d’interès
procedir a una modificació dels estatuts del Consorci d’acord amb la fórmula que a
continuació es proposa:
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REDACCIÓ ACTUAL

PROPOSTA

“Article 9
Composició
1. El Consell General tindrà la composició
següent:
a) Presidència: La persona titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona,
o Diputat o Diputada en qui delegui.
b) Vicepresidència: La persona titular de
l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sitges, o
persona en qui delegui.
c) Vocalies: En nombre de tretze, amb la
distribució següent:
- Sis seran designades per la Diputació de
Barcelona.
- Sis seran designades per l’Ajuntament de
Sitges.
- Una correspondrà a la persona titular de
la Direcció-Gerència.
2. L’eventual incorporació de nous membres
al Consorci suposarà la modificació del
primer apartat en el sentit d’afegir les
vocalies que es determinin en l’acord
corresponent.”

“Article 9
Composició
1. El Consell General tindrà la composició
següent:
a) Presidència: La persona titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona,
o Diputat o Diputada en qui delegui.
b) Vicepresidència: La persona titular de
l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sitges, o
persona en qui delegui.
c) Vocalies: En nombre de setze, amb la
distribució següent:
- Nou seran designades per la Diputació
de Barcelona.
- Sis seran designades per l’Ajuntament de
Sitges.
- Una correspondrà a la persona titular de
la Direcció-Gerència.
2. L’eventual incorporació de nous membres
al Consorci suposarà la modificació del
primer apartat en el sentit d’afegir les
vocalies que es determinin en l’acord
corresponent.”

“Article 12
Composició
1. La Comissió Executiva tindrà la composició
següent:
a) Presidència: La persona titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona,
o Diputat o Diputada en qui hagi delegat.
b) Vicepresidència: La persona titular de
l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sitges, o
persona en qui delegui.
c) Vocalies: En nombre de cinc, amb la
distribució següent:

“Article 12
Composició
1. La Comissió Executiva tindrà la composició
següent:
a) Presidència: La persona titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona,
o Diputat o Diputada en qui hagi delegat.
b) Vicepresidència: La persona titular de
l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sitges, o
persona en qui delegui.
c) Vocalies: En nombre de set, amb la
distribució següent:

- Dues seran designades per la Diputació
de Barcelona.
- Dues seran designades per l’Ajuntament
de Sitges.
- Una correspondrà a la persona titular de
la Direcció-Gerència.
Les persones designades per les entitats
consorciades ho seran d’entre les que
formin part del Consell General.
2. L’eventual incorporació de nous membres
al Consorci suposarà la modificació del
primer apartat en el sentit d’afegir les
vocalies que es determinin en l’acord
d’incorporació.”

- Quatre seran designades per la Diputació
de Barcelona.
- Dues seran designades per l’Ajuntament
de Sitges.
- Una correspondrà a la persona titular de
la Direcció-Gerència.
Les persones designades per les entitats
consorciades ho seran d’entre les que
formin part del Consell General.
2. L’eventual incorporació de nous membres
al Consorci suposarà la modificació del
primer apartat en el sentit d’afegir les
vocalies que es determinin en l’acord
d’incorporació.”
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2. MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 10, 15 I 18 DELS ESTATUTS

Vist que l’article 320.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que els consorcis locals
han de desenvolupar la seva actuació de conformitat amb un programa d’activitats, la
vigència del qual s’estendrà al període que s’assenyali als estatuts.
Atès que la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, res disposa al respecte del programa
d’activitats, pel que hem de raonar que es tracta d’una especificitat prevista a la
legislació catalana de règim local pels consorcis que tenen aquesta naturalesa local,
com és el Consorci de Patrimoni de Sitges.
Vist i comprovat que en el contingut dels estatuts del Consorci es detecta que no
queda reflectida enlloc aquesta vigència malgrat que el Consorci ve aprovant el
Programa d’activitats amb una periodicitat anual.
Atesa la necessitat de fer aquesta previsió legalment prescrita es proposa la següent
modificació dels vigents estatuts, d’acord amb la fórmula que a continuació es
proposa:
REDACCIÓ ACTUAL
Article 10
Competències
Correspondrà al Consell General
(...)
2. Impulsar la realització dels programes de
desenvolupament del Consorci i del seu
Museu, i aprovar la memòria anual.

PROPOSTA
Article 10
Competències
Correspondrà al Consell General
(...)
2. Aprovar i impulsar la realització dels
programes anuals de desenvolupament
del Consorci i del seu Museu, i aprovar la
memòria anual.

Article 15
La
Presidència
tindrà atribuïdes
competències següents:
(...)
9. Aprovar la liquidació del pressupost.

Article 15
La
Presidència
tindrà atribuïdes
les
competències següents:
(...)
9. Aprovar la liquidació del pressupost i
remetre al Consell General, per a la seva
aprovació,
el
Programa
anual
d’activitats del Consorci.

les

Article 18
Competències
Correspondrà a la Direcció-Gerència
(...)
3. Elaborar els programes culturals i
gerencials que permetin el correcte
desenvolupament
dels
serveis
del
Consorci.

Article 18
Competències
Correspondrà a la Direcció-Gerència
(...)
3. Elaborar els programes anuals d’activitats
culturals i gerencials que permetin el
correcte desenvolupament dels serveis del
Consorci.
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Atès que les modificacions proposades es consideren d'interès general, per a la millor
organització i funcionament del Consorci, i examinades en el seu contingut, les
mateixes s'ajusten al que preveu la legislació vigent aplicable als Consorcis locals.
Atès que l’art. 49 dels vigents estatuts del Consorci preveu el procediment per a la
modificació dels estatuts disposant que previ l’acord del Consell General adoptat per
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, i que la modificació s’ha de
ratificar per cadascuna de les entitats consorciades, adoptant les mateixes formalitats
que per a l’aprovació.
Vist que és coincident amb el que disposa l'article 322 del Decret L179/7995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, relatiu
al procediment de modificació dels estatuts dels consorcis.
Vist que això suposarà sotmetre el text modificat a informació pública per un termini de
trenta dies als BOPB, DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació i tauler d’anuncis
electrònic, si se’n disposa, per cadascuna de les entitats consorciades, d’acord amb
l'article 313 del propi Reglament.
Vist l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció en compliment del que disposa
l’article 179,1,b), del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que
te caràcter preceptiu per tractar-se d’un acord que requereix el vot favorable de la
majoria absoluta dels membres de la Corporació.
Vist l’anterior, ara correspon que les entitats consorciades procedeixin a l’aprovació de
la modificació dels esmentats estatuts, mitjançant acord de la majoria absoluta dels
seus membres, conforme disposen els articles 33.2.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignat
proposa que, previ informe favorable de la Comissió informativa i de seguiment de
l’Àrea de Cultura, per la Presidència delegada de l’Àrea s’elevi al Ple l’adopció, amb el
vot favorable de la majoria absoluta del seu nombre legal de membres, dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de Patrimoni de
Sitges integrat, per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges, en ratificació de
l’acord adoptat pel Consell General del Consorci en sessió celebrada el passat dia 21
de desembre, d’acord amb el text que es transcriu a continuació.
“Article 9
Composició
1. El Consell General tindrà la composició següent:
a) Presidència: (...)
b) Vicepresidència: (...)
c) Vocalies: En nombre de setze, amb la distribució següent:
- Nou seran designades per la Diputació de Barcelona.
- Sis seran designades per l’Ajuntament de Sitges.
- Una correspondrà a la persona titular de la Direcció-Gerència.
2. (...)”
“Article 12
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Composició
1. La Comissió Executiva tindrà la composició següent:
a) Presidència: (...)
b) Vicepresidència:(...)
c) Vocalies: En nombre de set, amb la distribució següent:
- Quatre seran designades per la Diputació de Barcelona.
- Dues seran designades per l’Ajuntament de Sitges.
- Una correspondrà a la persona titular de la Direcció-Gerència.
(...)
2. (...)”
“Article 10
Competències
Correspondrà al Consell General
(...)
2. Aprovar i impulsar la realització dels programes anuals de desenvolupament del
Consorci i del seu Museu, i aprovar la memòria anual.”
“Article 15
La Presidència tindrà atribuïdes les competències següents:
(...)
9. Aprovar la liquidació del pressupost i remetre al Consell General, per a la seva
aprovació, el Programa anual d’activitats del Consorci.”
“Article 18
Competències
Correspondrà a la Direcció-Gerència
(...)

3. Elaborar els programes anuals d’activitats culturals i gerencials que
permetin el correcte desenvolupament dels serveis del Consorci.”
Segon.- Sotmetre l’expedient de modificació dels estatuts a informació pública pel
termini de 30 dies mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, el tauler d’anuncis i el tauler d’anuncis electrònic,
mitjançant l’anunci col·lectiu que efectuarà el Consorci de Patrimoni de Sitges, i que
substitueix el que separadament haurien de publicar les entitats afectades.
Tercer.- Transcorregut el període d'informació pública sense haver-se presentat
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà que l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut
definitiu.
Quart.- Facultar el President per dictar les disposicions complementàries i oportunes
per a la deguda efectivitat dels presents acords.”
Sol·licità l’ús de la paraula el portaveu del grup Popular Sr. Riera, per posar de
manifest que el seu grup votarà en contra d’aquest dictamen, perquè creiem que
canviar els estatuts a tres mesos de les eleccions municipals, canviar i desequilibrar
les forces que hi ha en aquests moments, de representació en el Consorci del
Patrimoni de Sitges, ens sembla que no obeeix cap intenció de funcionament sinó que
ens sembla que no és oportuna i que obeeix, més aviat, una expectativa de futur. Per
tant, nosaltres votem en contra, perquè entenem que s’han de mantenir els equilibris
tal com estan a l’espera de les eleccions que estableixin, o no, un nou consistori i, en
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qualsevol cas, creiem que és bo l’equilibri tal com està en aquests moments en el
Patronat de Sitges, atès que és un patronat emblemàtic de la ciutat a on molts edificis
són propietat de l’Ajuntament i és veritat que actualment la Diputació fa una aportació
més important, però hi ha hagut moments que no ha estat així i per tant, ens sembla
que l’equilibri era la fórmula més adient.
El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana, manifestà l’abstenció del
seu grup a aquest dictamen atès que és evident que hi ha un principi d’oportunitat
política, és evident que estem a pocs mesos de les eleccions, que poden dibuixar un
escenari diferent tant a l’Ajuntament de Sitges, com en aquesta Casa mateixa, en
aquesta institució i, per tant, ens sembla, sincerament, poc oportuna.
Podem entendre alguna de les raons que porten a fer això, la de la participació
econòmica de la Diputació, per exemple, però en canvi, si vostès recorden, això no
passa de ser una conseqüència d’un procés que hem viscut en altres plenaris com a
conseqüència de tot el procés de remodelació de les instal·lacions museístiques.
En el seu moment, nosaltres vam dir que una inversió d’aquestes característiques no
es podia fer, o valia la pena no fer-la, sense el consens ciutadà necessari. És evident
que a Sitges no hi va haver un consens majoritari sobre les actuacions a fer en
aquests espais, sobre el projecte de restauració, sobre l’articulació institucional
d’aquest conjunt museístic i, per tant, en aquell moment nosaltres vam expressar el
nostre vot d’abstenció, vot que, per coherència, també repetim avui, i no volem deixar
passar l’ocasió de dir que ens sembla absolutament gratuïta i poc oportuna aquesta
modificació a pocs mesos de les eleccions.
Tot seguit, la Presidència cedí l’ús de la paraula al portaveu del grup socialista Sr.
Labòria, que volgué puntualitzar que una modificació dels estatuts no és un treball que
es faci d’avui per demà i que, per tant, no respon a cap expectativa de futur immediat
sinó que respon, en tot cas, a un procés de gestió en el tema dels consorcis, que la
Casa, en altres consorcis d’altres museus, està plantejant.
Possiblement no arribaran les modificacions a aquest Plenari abans del 22 de maig,
data fatídica que representa que podria paralitzar aquesta Casa, hauria de paralitzar
aquesta Casa, però s’està treballant en altres consorcis d’altres museus i, en el cas del
Tèxtil de la meva ciutat, s’està treballant per una nova visió de participacions diferents i
que, per tant, en aquest sentit volia desmentir això.
L’altre, en tot cas és un tema que ha tret el senyor Ciurana, és un tema ja discutit en
aquest Plenari i que entenem que no és el marc de discussió i que, per part de la
Diputació, sí que entenc que s’ha respectat la voluntat dels qui representen els
ciutadans de Sitges que, avui per avui, és la majoria que governa Sitges.
Per finalitzar el debat sobre aquest dictamen, el Sr. President manifestà que el que
perdura, en tot cas, és, com sempre, adequar els estatuts allò que cal adequar i
garantir la major eficàcia i eficiència, amb la qual podem discrepar en la fórmula, però
evidentment no obeeix cap conjuntura, com deia el portaveu, en clau temporal.
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Fixin-se que a l’Ajuntament, el Consorci, tots els seus membres han hagut de treballar,
des de fa mesos, en aquesta línia i és perquè consideren que és la millor,
encertadament com creiem nosaltres, o desencertadament com poden creure vostès.
I el Ple n’acordà, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents
dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds i
d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’abstenció dels diputats assistents del grup de
Convergència i Unió i el vot contrari dels diputats assistents del grup Popular, sent el
resultat definitiu de 26 vots a favor, 15 abstencions i 4 vots en contra, l’aprovació.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
16.- Dictamen de data 7 de febrer de 2011 que proposa aprovar inicialment la
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc del Foix.
“El Consell Coordinador del Consorci del Parc del Foix va adoptar, en sessió de 9 de
desembre de 2010, per majoria absoluta, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc del Foix,
d’acord amb el text que es transcriu.
Segon.- Donar trasllat a la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Castellet i la
Gornal, a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, com ens consorciats
integrants del consorci del Parc del Foix, del present acord de modificació dels
estatuts del consorci, d’acord amb el text que s’acompanya, per tal que sigui
aprovat pels respectius òrgans de govern.
Tercer.- Sotmetre, un cop hagin estat adoptats per tots els ens consorciats els
acords d’aprovació dels Estatuts, a informació pública pel termini de trenta dies
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la corporació. Aquest anunci
tindrà caràcter col·lectiu i substituirà, si així ho acorden les entitats consorciades,
els que haurien de publicar separadament cadascuna d’elles.


Quart.-Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat
reclamacions, aquest acord i el text modificat dels Estatuts del Consorci
s’entendran definitivament aprovats.
Cinquè.- Facultar el President per dictar les disposicions complementàries i
oportunes per a la deguda efectivitat dels presents acords.”
Fa quasi deu anys que el Consorci va modificar els Estatuts i com a conseqüència de
l’experiència adquirida durant aquest temps s’ha posat de manifest la necessitat de
modificar de nou els seus Estatuts, d’una part per incorporar a la Fundació Abertis com
a nou membre del Consorci, i d’altre per adaptar-los a les modificacions normatives
aprovades durant aquest període, en matèria de règim local, així com per dotar-se d’un
instrument àgil i complet que permeti una gestió eficaç i eficient al mateix temps,
aprofitant tots els recursos de què es puguin disposar per fer-ho possible.
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Per tot això, resta justificada la necessitat de procedir a l’actualització del marc
normatiu del Consorci de l’espai natural del Parc del Foix, i per tant, a la modificació
dels seus Estatuts.
La modificació dels Estatuts que es vol dur a terme, significa en primer lloc una
reestructuració formal, amb les necessàries adaptacions legislatives i de funcionament
que s’han constatat com a necessàries des dels gairebé deu anys de la darrera
modificació.
A l’actual redacció dels Estatuts s’hi incorpora una nova sistematització que divideix la
norma en: un preàmbul, vuit títols (subdividits alguns d’ells en capítols i seccions), una
disposició addicional i una disposició final. Amb això s’aconsegueix un disseny formal
però perfectament estructurat i que està pensat per facilitar la seva utilització i
aplicació tant pels electes i representants, com pels tècnics.
En síntesi, i amb l’estructura apuntada al paràgraf anterior, el contingut bàsic de la
modificació proposada és el següent:
 El Preàmbul, és una carta de presentació del Consorci fent-se una referència a
l’espai que gestiona i l’instrument de planejament que el regula, juntament amb
una referència històrica i recopilativa de l’existència del Consorci.
 El títol primer.- Disposicions generals, incorpora les potestats i prerrogatives
que en virtut de la normativa de règim local té, en tant que ens consorcial públic
de caràcter local i naturalesa associativa i institucional També s’adeqüen a la
realitat actual les finalitats estatutàries a aconseguir i els serveis a prestar.
 El títol segon.- Règim orgànic i funcional realitza un nou repartiment de
competències entre els òrgans de govern (Assemblea General, Presidència i
Gerència), seguint les previsions contingudes en la Llei de Bases de Règim
Local que diferencia les competències del Ple i del President de les entitats
locals en delegables i indelegables, efectuant una remissió residual que ja
contempla la referida normativa. D’aquesta manera s’aconsegueix reforçar la
naturalesa local que el propi Consorci s’atribueix en els seus Estatuts.
 Canvia la denominació de Consell Coordinador, per Assemblea General, com a
òrgan superior de govern del Consorci.
 S’afegeix la Vice-presidència, i es suprimeixen els òrgans col·legiats consultius,
Comissió consultiva, i el Comitè científic assessor, per considerar-se
innecessaris, ja que tal com preveu l’article 7.2, l’Assemblea General podrà
dotar-se dels òrgans complementaris que es considerin pertinents per a
l’acompliment de les seves finalitats. A més, coneixedors de la dificultat que
suposa moltes vegades el fet d’aconseguir els quòrums legals dels òrgans
col·legiats, s’incorporen mesures respecte la vàlida constitució de les sessions.
 En el títol tercer.- Funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de Fons, s’hi
incorpora la figura de la Tresoreria i es concreta la formula per a desenvolupar
les funcions de la Secretaria i la Intervenció, encara que en essència, no es
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modifica la voluntat dels estatuts actuals; i es fa una previsió estatutària de la
disposició de fons del Consorci i la designació del Tresorer/a.
 El títol quart.- Relacions amb els ens consorciats, és totalment nou i recull les
previsions normatives de la Llei de règim jurídic i del procediment administratiu
comú existents en la matèria.
 Títol cinquè.- Règim del personal al servei del Consorci, tracta del tipus de
personal, així com el règim que li és d’aplicació i la representació i negociació
col·lectiva que els correspon.
 Els títols sisè, setè i vuitè.- Règim patrimonial, pressupostari i finançament;
Extinció i liquidació.- Règim jurídic, modificació dels Estatuts i durada del mandat
dels òrgans de govern del Consorci, respectivament, tracten tots aquests temes
amb detall, i amplien en primer lloc les previsions estatutàries dels recursos de
que pot disposar el Consorci i adequa la duració del mandat dels òrgans de
govern unipersonals i col·legiats fent-ho coincidir amb el de les Corporacions
Locals, excepte la Gerència i la Direcció Tècnica, les quals seguiran les
determinacions pròpies de la relació de servei que les vincula amb la Diputació
de Barcelona.
 Les Disposicions Addicionals.- Efectes de les modificacions legislatives,i
Consell de Vegueria.- disposen l’adequació automàtica a qualsevol referència
estatutària a la normativa de règim local actualment vigent, i també refereixen al
Consell de Vegueria les al·lusions que els Estatuts fan a la Diputació provincial,
en els termes d’allò que disposa la Llei 30/2010, de 3 d’agost de vegueries.
 I per últim, la Disposició Final Única.- Entrada en vigor, estableix que els
Estatuts modificats entraran en vigor un cop hagin estat aprovats pels òrgans
competents dels ens consorciats i publicats al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
La justificació de la modificació proposada, ha estat redactada en una Memòria de
caràcter jurídic administratiu que consta a l’expedient.
Per tot l’exposat, les modificacions proposades es consideren d’interès general, per a
la millor organització i funcionament del Consorci, i examinades en el seu contingut,
les mateixes s’ajusten al que preveu el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals i a la resta de disposicions de l’ordenament jurídic pels quals es regeixen els
Consorcis.
D’acord amb el que disposa 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, la modificació dels
estatuts del consorci, ha de ser acordada amb les mateixes formalitats que per a
l’aprovació.
Així mateix la recent Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, als articles 113 a 115, regula la

70

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

naturalesa, contingut i procediment a seguir per a l’elaboració dels Estatuts d’un
Consorci.
L’article 313 del propi Reglament esmentat preveu 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 i s’han de publicar, juntament amb els estatuts, pel termini
de trenta dies, mitjançant anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la Província,
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la corporació,
segons així ho disposa també l’article 160 del repetit Reglament. En aquest sentit es
preveu un tràmit conjunt d’informació pública en els termes detallats en l’apartat tercer
de la part dispositiva.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignant
en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al Ple de la Diputació de Barcelona
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc del
Foix, acordada pel seu Consell Coordinador en data 9 de desembre de 2010, d’acord
amb el text que es transcriu a continuació:
“TÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte, denominació, àmbit territorial i membres
1. El Consorci del Parc del Foix és un ens consorcial públic de caràcter local i naturalesa
associativa i institucional, que té per objecte l’ordenació, el desenvolupament i la
gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim
local i l’ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per tal
d’estudiar i cercar solucions globals als problemes de l’Espai Natural que li dóna nom,
i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d’aquest
objecte.
2. L’àmbit territorial d’actuació del Consorci del Parc del Foix és l’àrea delimitada pel
seu Pla Especial .
3. El Consorci del Parc del Foix (en endavant, “el Consorci”) és integrat per la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, l’Ajuntament de Santa Margarida i
els Monjos i la Fundació Abertis, a l’empara de les previsions contingudes a la
normativa de règim local de Catalunya.
Article 2.- Incorporació de nous membres
1. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats
d’interès comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats
d’interès públic concurrents amb l’objecte i finalitats del Consorci.
2. La incorporació de nous membres requerirà l’acord de l’òrgan de govern que tingui
atribuïda la competència per demanar la incorporació, amb adhesió expressa als seus
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estatuts, i l’acord favorable del Consorci i de totes les entitats consorciades, que ho
ratificaran.
Si l’Assemblea General ho considera necessari, la incorporació de nous membres
al Consorci requerirà la formalització del conveni corresponent, on s’especificaran
les condicions d’integració, les aportacions econòmiques i, en el seu cas,
l’acceptació dels presents Estatuts.
3 L’eventual necessitat de modificar els Estatuts per aquest motiu es regirà pel que es
disposa a l’article 45.
Article 3.- Domicili

1.

El Consorci té el seu domicili a Castellet i la Gornal, carrer XXX, nro X.

2.

L’Assemblea General del Consorci podrà modificar el domicili establert a l’apartat
1, així com disposar la creació d’altres delegacions o d’oficines tècniques on i quan
sigui necessari per al compliment de les seves finalitats.

Article 4.- Durada
El Consorci tindrà una durada indefinida.
Article 5.- Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives
1. El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat
jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar per tal de crear i gestionar serveis
públics i realitzar activitats econòmiques d’interès local o comú, en l’àmbit de les seves
finalitats estatutàries. Per tal de donar compliment a aquestes finalitats, el Consorci podrà
realitzar o prestar, de forma unificada, tota mena de serveis o activitats susceptibles de ser
assumides individualment pels seus membres, en el marc de la legislació de règim local i
de la normativa sectorial aplicable.
2. En l’àmbit de les seves competències, el Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar,
permutar, gravar i alienar tota classe de béns, celebrar contractes, assumir obligacions,
interposar recursos i exercir qualsevol acció prevista a la llei.
3. El Consorci, en l’àmbit determinat per les seves finalitats i atès que es tracta d’un ens
institucional de caràcter local, té les mateixes potestats i prerrogatives de què poden
gaudir els ens locals no territorials o institucionals en virtut de l’article 8 del Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de conformitat amb les especificitats que
s’expressen a continuació:
3.a) El Consorci té les potestats següents:
1. La reglamentària, en relació amb els serveis prestats.
2. La d’autoorganització, en el marc dels presents Estatuts.
3. La tributària, referida a l’establiment de taxes.
4. La financera, en relació amb l’establiment de preus públics en qualsevol
cas i amb l’aprovació dels pressupostos i l’apel·lació al crèdit en els termes
fixats a les lleis.
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5. La de programació o de planificació.
6. La d’execució forçosa.
7. La de revisió d’ofici dels seus actes i acords.
8. Les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les
entitats consorciades.

3.b) El Consorci té les prerrogatives següents:

1. La de presumpció de legitimitat i d’executivitat dels seus actes i acords.
2. La d’inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes establerts a les
lleis, i les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la
hisenda pública en relació amb els seus crèdits, sens perjudici de les que
corresponen a la hisenda de l’Estat i de la Generalitat.
3. La d’exempció dels impostos estatals, autonòmics i locals, en els termes
establerts per les lleis.
3.c) En cas d’insuficiència de les previsions anteriors, correspondran al Consorci
totes les potestats i prerrogatives atorgades per la legislació bàsica de règim local
als municipis, províncies i illes, sempre que siguin necessàries per al compliment
de la seva finalitat i la prestació dels seus serveis.
4. En qualsevol cas, 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 de
què sigui creditor, sens perjudici que pugui encarregar les gestions recaptatòries que
consideri oportunes a qualsevol dels ens locals territorials que l’integren.
5. La potestat sancionadora en relació amb els serveis i els béns inclosos en el Pla
Especial del Parc del Foix serà exercida pels municipis integrats en el Consorci o per la
Diputació de Barcelona en aplicació dels criteris de territorialitat o de titularitat en relació
amb els serveis i els béns, respectivament.
Article 6.- Finalitats i serveis
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents:
a)

Gestionar el Pla Especial de l’àmbit del Parc del Foix.

b)

Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el territori
del Parc.

c)

Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del
Consorci, en relació amb tot el que faci referència al Parc.

d)

Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l’espai
natural i requerir a les administracions competents les actuacions necessàries.

e)

Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i accions
de protecció del Parc de possibles agressions.
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f)

Elaborar tot tipus d’estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc.

g)

Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense
finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci.
Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la
utilització.

h)

i)

Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d’altres
institucions públiques o privades.

j)

I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin atribuïdes per la
legislació, delegades o encomanades per les Administracions implicades; així com
totes aquelles finalitats que estiguin directament o indirecta relacionades amb les
esmentades als punts anteriors.

TÍTOL SEGON
RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL
Capítol 1.- Òrgans de govern i de gestió
Article 7.- Òrgans
1.

Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els
següents:
1.
2.
3.
4.

2.

L’Assemblea General
La Presidència.
La Vice-presidència
La Gerència.

El Consorci, mitjançant acord de l’Assemblea General, podrà dotar-se dels òrgans
complementaris que es considerin pertinents per a l’acompliment de les seves
finalitats.

Secció Primera.- L’Assemblea General
Article 8.- Concepte
L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per
adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del
seu objecte i finalitats.
Les sessions tindran lloc en qualsevol de les seus dels ens membres del Consorci, podentse celebrar també en qualsevol indret que aquests disposin, i sigui adient.
Article 9.- Composició
1. L’Assemblea General estarà integrada pels membres següents:
a)

Quatre representants de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, designats
lliurement per aquest.
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b)

Quatre representants de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos,
designats lliurement per aquest.
c) Dos representants de la Fundació Abertis, designats lliurement per aquesta.
d) Quatre representants de la Diputació de Barcelona, designats lliurement per
aquesta.
e) El Gerent del Consorci
La Presidència i la Vice-presidència del Consorci ho seran també del Consell
Coordinador.

2.

L’eventual incorporació de nous membres al Consorci suposarà la modificació del
primer apartat en el sentit d’afegir el nombre de representants que es determinin
en l’acord corresponent.

Article 10.- Competències
Correspondrà a l’Assemblea General:
1. Impulsar la realització dels programes de desenvolupament del Consorci i aprovar el
Pla anual de gestió i d’inversions, i la memòria anual
2. Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci.
3. Aprovar els reglaments, les ordenances i l’inventari general.
4. Aprovar el pressupost i les seves modificacions d’acord amb les bases d’execució,
autoritzar i disposar les despeses en matèria de la seva competència i aprovar el
compte general, tot assumint les competències que la llei assigna a la Comissió
Especial de Comptes, d’acord amb les previsions de la normativa reguladora de les
hisendes locals.
5. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d’òrgans desconcentrats.
6. Acceptar la delegació de competències i l’encàrrec de gestió i de funcions fetes per
altres Administracions públiques diferents de les consorciades.
7. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball.
8. Escollir el Vice-president d’acord amb les previsions estatutàries.
9. Nomenar les persones que han d’ocupar la gerència, la secretaria i la intervenció del
consorci, a proposta del seu President.
10. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia
dels quals excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, en els termes de
la legislació vigent.
11. L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i quan no estiguin previstos en el pressupost.
12. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva
quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
13. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del
Pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
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14. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si
escau, dels serveis que es prestin.
15. Alienar béns i drets quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris
del pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
16. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials propis.
17. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres
Administracions o institucions públiques.
18. Aprovar les bases generals i específiques per a l’atorgament de beques, premis i
subvencions.
19. Aprovar convenis la quantia dels quals ultrapassi els 90.000 euros.
20. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost del Consorci, i concertar les operacions de tresoreria, en els
termes previstos a la legislació vigent
21. Adoptar els acords del Consorci en relació amb:
a)

La integració de noves entitats.

b)

La modificació dels Estatuts.

c)

La dissolució del propi Consorci.

22. Informar sobre aquelles matèries sotmeses a la seva consideració per la Presidència.
23. Proposar iniciatives a les entitats consorciades en l’àmbit del seu objecte.
24. Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats.
25. Analitzar, promoure debats i sensibilitzar sobre les qüestions clau de la sostenibilitat
mediambiental en el seu àmbit territorial d’actuació i els que hi tinguin incidència
recíproca.
26. Proposar a la Presidència la constitució de grups de treball i la seva composició
atenent als àmbits i qüestions prioritzades que siguin objecte d’estudi.
27. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
atribueixi al Ple de l’entitat local amb el caràcter d’indelegables.
Secció Segona.- La Presidència
Article 11.-

Concepte i titularitat

1. La Presidència del Consorci té atribuïda la màxima representació legal d’aquest i en
dirigeix el govern i l’administració.
2. La Presidència del Consorci correspon a la la persona titular de l’alcaldia de
l’Ajuntament de Castellet i la Gornal.
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3. Amb caràcter general, la Presidència podrà comparèixer sense necessitat de poder
previ i especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o
jurisdicció, així com davant de tot tipus d’instàncies administratives i altres persones,
públiques i privades, físiques i jurídiques.
Article 12.-

Competències

La Presidència tindrà atribuïdes les competències següents:
1.

Exercir la representació institucional i l’alta direcció del Consorci.

2.

Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d’actuació en ordre a la realització de les
finalitats del Consorci.

3.

Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell Coordinador, dirigirne les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat.

4.

Atorgar la concessió de béns o serveis per un període no superior a cinc anys,
sempre que la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del
pressupost del Consorci.

5.

Alienar béns i drets quan la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris
del pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.

6.

Aprovar convenis la quantia dels quals no ultrapassi els 90.000 euros.

7.

Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia
dels quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i no en superi el
20%, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys, en els termes de la
legislació vigent.

8.

L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i estiguin previstos en el pressupost.

9.

Adquirir béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.

10. Aprovar la cessió temporal de béns en el marc de les finalitats estatutàries.
11. Aprovar i resoldre les convocatòries de subvencions, beques i premis d’acord amb les
bases aprovades.
12. Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades a l’Assemblea General, donant
compte de les resolucions que adopti a la següent reunió d’aquest òrgan col·legiat,
per a la seva ratificació.
13. Exercir la direcció superior del personal, que inclou l’acomiadament i la imposició de
sancions del personal propi, en els termes previstos a la legislació vigent, i la proposta
a l’Administració matriu de la imposició de sancions al personal adscrit, donant-ne
compte a l’Assemblea General en la primera sessió que tingui lloc.
14.

En matèria de personal, també:
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a)
b)
c)

Aprovar l’oferta pública d’ocupació i les seves bases, d’acord amb el
pressupost i la plantilla aprovada.
Nomenar els càrrecs de comandament del Consorci, d’acord amb les
previsions estatutàries.
Resoldre els expedients d’incompatibilitats.

15. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci.
16. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost del Consorci.
17. Elevar a l’Assemblea General el projecte de pressupost, amb tots els seus annexes,
que inclouen la memòria que l’ha d’acompanyar.
18. Aprovar la liquidació del pressupost.
19. Aprovar l’establiment i la modificació de preus públics, quan no cobreixin el cost del
servei.
20. Nomenar la persona que exercirà la Tresoreria del Consorci.
21. Supervisar la gestió ordinària del Consorci.
22. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci.
23. Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l’àmbit de
les seves competències, sempre que s’observin les prescripcions següents:
a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles.
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del
70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%,
per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any
en què va comprometre’s l’operació.
24. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
atribueixi a la Presidència de l’entitat local amb el caràcter d’indelegables.

Secció Tercera.- La Vice-presidència
Article 13.m. 1.

Concepte

Corresponen a la Vice-presidència del Consorci les funcions de substitució de la
Presidència en els casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal d’abstenció.
n. La persona titular de la Vice-presidència serà nomenada per l’Assemblea
General, d’entre els quatre representants de la Diputació de Barcelona en aquest
òrgan.

o.
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2.

La Vice-presidència, podrà exercir, a més, totes aquelles altres funcions i comeses
específiques que la Presidència l’hi delegui.

Secció Quarta.-

La Gerència i la Direcció Tècnica

Article 14.-

Concepte de Gerència

1. La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la direcció i la coordinació de la
gestió del Consorci.
2. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels serveis propis de la Diputació de
Barcelona, la qual designarà d’entre els seus càrrecs de comandament la persona que
exercirà la Gerència.
Article 15.-

Competències de la Gerència

Correspondrà a la Gerència:
1.

Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que
exigeixi el seu millor compliment.

2.

Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de
conformitat amb les directrius dels òrgans de govern i adoptar les disposicions de
règim interior necessàries per al funcionament del Consorci.

3.

Elaborar els programes tècnics i gerencials
desenvolupament dels serveis del Consorci.

4.

Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència.

5.

Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, la proposta del
Pla anual de gestió i d’inversions, les propostes de plantilla i la relació i la
classificació dels llocs de treball.

6.

Redactar anualment la memòria de gestió, que es presentarà a l’Assemblea
General juntament amb la liquidació del pressupost, tot diferenciant les actuacions
que han estat realitzades directament pel Consorci de les que han estat
executades directament per algun dels membres del consorci, amb càrrec als seus
pressupostos.

7.

En matèria de personal:

que

permetin

el

correcte

a) Sancionar els empleats propis del Consorci, en els supòsits de faltes lleus.
b) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en
matèria de personal, i no siguin exercides directament per la Presidència.
8.

Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia
dels quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i sempre
que no tinguin una durada superior a quatre anys, en els termes de la legislació
vigent.

9.

Reconèixer les obligacions, ordenar els pagaments i obrir i cancel·lar tota mena de
comptes corrents.
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10.

Aprovar l’establiment i la modificació de preus públics, quan cobreixin el cost del
servei.

11.

Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i estiguin previstos en el pressupost

12.

Acceptar subvencions, donacions i cessions de tota mena.

13.

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

14.

Qualsevulla altra comesa que li encomanin l’Assemblea General o la resta
d’òrgans de govern.

15.

Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies
del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
atribueixi a la Presidència de l’entitat local amb el caràcter de delegables.

Article 16.- La Direcció Tècnica
La direcció del Consorci en la vessant tècnica es durà a terme mitjançant els serveis
propis de la Diputació de Barcelona, la qual designarà, d’entre els seus tècnics, la persona
que exercirà la Direcció Tècnica, sota la supervisió de la Gerència.

Secció Cinquena.- Òrgans complementaris
Article 17.- Òrgans complementaris
p. L’Assemblea General podrà instar l’assistència i cooperació d’òrgans complementaris,
diferents dels previstos com a necessaris, en els termes i amb l’abast que es determinin a
l’acord corresponent, o bé d’altres òrgans assessors aliens.
Secció Sisena.- Règim de delegació de competències orgàniques
Article 18.-

Règim de delegació interorgànica

1.

Les competències atribuïdes als òrgans del Consorci seran susceptibles de
delegació de conformitat amb el règim general que la regula.

2.

En tot cas, la delegació de l’exercici de les competències assignades als diferents
òrgans esmentats exigirà el compliment dels requisits següents:

80

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

a) Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l’òrgan que tingui
assignada la competència.
b) Que es fixi l’àmbit d’assumptes, les facultats delegades i les condicions
especials.
c) Que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Capítol 2. Funcionament de l’òrgan col·legiat i règim de recursos
Article 19.-

Caràcter i periodicitat de les sessions

1. L’Assemblea General es reunirà, com a mínim,
semestre, en sessió ordinària.

dues vegades a l’any, una cada

2. L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri
necessari la Presidència o quan ho proposin la tercera part dels seus membres
3. La fixació de les dates i hores de les sessions es determinarà per la Presidència i, dins
el possible, mantindrà una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries.
Article 20.-

Convocatòria de les sessions

1. Les sessions de l’òrgan col·legiat han de convocar-se, al menys, amb dos dies hàbils
d’antelació, llevat de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, quina
convocatòria amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel propi òrgan.
2. La convocatòria, que trametrà la Secretaria per indicació de la Presidència, es
comunicarà per escrit, preferentment per mitjans electrònics, a cadascun dels membres de
l’òrgan col·legiat i expressarà el lloc, dia i hora de celebració de la sessió, així com tots els
assumptes que hagin de tractar-s’hi.
Article 21.- Quòrum de constitució i celebració de les sessions
1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions de l’òrgan
col·legiat serà d’un terç del nombre legal total dels seus membres, que mai no podrà ser
inferior a tres persones.
2. En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres
membres; aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió.
3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones
que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que les substitueixin d’acord
amb les previsions d’aquests Estatuts.
4. En el cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió, podrà
tenir lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien
estat inclosos a l’ordre del dia.
De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades les
raons d’urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així ho considera oportú,
exerceixi les competències de l’òrgan col·legiat, al qual se’n donarà compte, a la següent
sessió que celebri, a l’efecte de ratificació.
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5. A les sessions de l’òrgan col·legiat hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que
exerceixin els càrrecs de Secretaria i Intervenció o funcionaris en qui hagin delegat, i la
Direcció Tècnica.
A criteri de la Presidència podran ser convocats altres responsables del Consorci o
persones alienes, que tindran la consideració de convidats amb veu però sense vot, que
informaran o assessoraran a l’òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals es
requereixi la seva presència.
L’assistència dels membres a les sessions serà personal i indelegable, i això, sense
perjudici que les entitats membres considerin oportuna la presència de persones de la
seva organització a les sessions de l’òrgan col·legiat, que podran assistir i participar en
l’Assemblea General, amb veu i sense vot.
Article 22.-

Règim de majories requerides en funció dels tipus d’acords

1. Els acords de l’òrgan col·legiat s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels
membres presents. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els
negatius.
2. S’adoptaran per majoria absoluta del nombre legal de membres de l’Assemblea
General els acords per a l’adopció dels quals la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
bases del règim local, així com la seva normativa de desplegament i la legislació sectorial,
exigeixin aquest quòrum qualificat referit al nombre legal de membres de la corporació.
Article 23.-

Sistema de votació

1.

L’adopció dels acords es produeix mitjançant assentiment o per votació ordinària,
llevat que l’òrgan col·legiat acordi, per a un cas concret, la votació nominal.

2.

El vot podrà emetre’s en sentit afirmatiu o negatiu. Els membres també podran
abstenir-se de votar. L’absència d’un o varis membres de l’òrgan col·legiat, un cop
iniciada la deliberació d’un assumpte, equival, als efectes de la votació
corresponent, a l’abstenció.

3.

Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se’n torna a produir de nou
decidirà la Presidència amb el seu vot de qualitat.

Article 24.d’administració

Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i

1. Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d’ingressos de dret
públic locals, els interessats podran formular recurs de reposició preceptiu davant l’òrgan
que els hagi dictat.
2. Contra els actes administratius dictats per la Gerència relatius a les matèries no
incloses a l’apartat primer, els interessats podran formular recurs d’alçada davant la
Presidència del Consorci, d’acord amb allò que és previst a la legislació de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. Les disposicions de caràcter general i els actes administratius adoptats per la
Presidència i per l’Assemblea General del Consorci exhaureixen la via administrativa,
essent susceptibles de recurs contenciós administratiu en els termes i condicions
establerts a la legislació processal i administrativa.
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Contra els actes administratius esmentats cabrà recurs de reposició, amb caràcter
potestatiu i previ al contenciós administratiu.
4. Contra els actes administratius en matèria de contractació els interessats podran
formular recursos d’acord amb la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic.
5. En els supòsits en què, per raó d’urgència, la Presidència del Consorci exerceixi
competències atribuïdes a l’òrgan col·legiat, els interessats podran formular recurs de
reposició potestatiu davant d’aquella Presidència.
Contra l’acord de ratificació del decret de la Presidència del Consorci, adoptat per l’òrgan
col·legiat, els interessats podran formular recurs de reposició potestatiu.
Article 25.-

Altres aspectes de funcionament de l’òrgan col·legiat

En tot allò no previst en els presents Estatuts, el règim de convocatòria i desenvolupament
de les sessions, així com el d’adopció d’acords, i la seva impugnació, s’acomodaran a allò
que s’estableix a la legislació de règim local.
TÍTOL TERCER
FUNCIONS DE SECRETARIA, INTERVENCIÓ I
TRESORERIA DE FONS
Article 26.-

Secretaria, Intervenció i Tresoreria

q. El Consorci estarà assistit per una Secretaria, una Intervenció i una Tresoreria.
Article 27.-

Exercici de les funcions

1.

Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció del Consorci seran nomenats per
l’Assemblea General a proposta de la Presidència, i exercits pels funcionaris
d’habilitació nacional que exerceixin les funcions respectives a qualsevol de les
administracions consorciades, o bé pels funcionaris o funcionàries en qui aquells
deleguin.

2.

La Tresoreria serà exercida per la persona que resulti designada a l’efecte per la
Presidència del Consorci.

Article 28.-

Disposició de fons

Dels fons en disposaran, conjuntament, les persones titulars o autoritzades, de la
Gerència, la Intervenció i la Tresoreria, en nombre de tres per a cada grup: Ordenador de
pagaments, Intervenció i Tresoreria respectivament, que es designaran per resolució de la
Presidència.
TÍTOL QUART
RELACIONS AMB ELS ENS CONSORCIATS
Article 29.-

Nivells de relació

r. La relació entre el Consorci i els ens consorciats podrà establir-se, amb caràcter
general, en els nivells d’informació, assistència, coordinació, encàrrec de gestió i de
funcions, i delegació.
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Article 30.1.

2.

Règims i sistemes d’informació i comunicació

El Consorci i les entitats consorciades es facilitaran recíprocament la informació
sobre la pròpia gestió que sigui rellevant per al desenvolupament adequat de
l’exercici de llurs competències respectives.
El Consorci i les entitats consorciades desenvoluparan els processos i tècniques
de col·laboració mútua que siguin adients per tal de compartir l’optimització de llurs
respectius sistemes d’informació i comunicació.

Article 31.-

Règim de coordinació i d’assistència

1.

Les entitats consorciades podran adoptar mesures de coordinació i assistència
envers el Consorci, de caràcter general o contingent.

2.

En el marc de les mesures d’assistència, i a fi d’acomplir les seves funcions, el
Consorci es podrà valer dels serveis administratius i tècnics de qualsevulla de les
seves entitats consorciades i, alhora, podrà formalitzar amb aquestes els
instruments de cooperació que consideri pertinents.

3.

Les entitats consorciades es podran valer dels serveis administratius i tècnics del
Consorci quan raons tècniques o d’especialització així ho aconsellin.

Article 32.s. 1.

t.
u. 2.

v.
w. 3.

x.
y. 4.
z.
aa. 5.

Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions

La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la
competència del Consorci podrà ser encarregada a unitats, organismes o societats
de cadascuna de les entitats consorciades, o a d’altres consorcis o ens en els
quals aquestes participin, per raons d’eficàcia o d’optimització dels mitjans
disponibles.
L’encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la
titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i
correspondrà a l’òrgan competent del Consorci l’adopció dels actes administratius
definitius o complementaris que donin suport o en els quals s’integri la concreta
activitat objecte de l’encàrrec.
La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit de les entitats
consorciades i del Consorci es durà a terme d’acord amb les determinacions
aprovades, les quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la
naturalesa i l’abast de la gestió i funcions encomanades.
Les activitats realitzades per compte del Consorci tindran validesa plena i no
necessitaran de l’adopció d’un acte exprés d’encàrrec pels seus òrgans de govern.
Per raons d’eficàcia o d’optimització dels mitjans disponibles, podrà ser
encarregada al Consorci la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de
serveis de la competència de les entitats consorciades, amb les mateixes
determinacions establertes als apartats anteriors.

Article 33.-

Règim de delegació intersubjectiva
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1.

El Consorci podrà efectuar la delegació intersubjectiva de competències de gestió
a favor d’una o vàries de les entitats consorciades en aquells casos en què, per
motiu de complexitat tècnica o altres raons que comportin una insuficient capacitat
de gestió en determinats àmbits, l’aplicació de l’institut de l’encàrrec de gestió no
pogués donar cobertura a totes les funcionalitats exigides.

2.

La delegació intersubjectiva de competències suposa la cessió dels elements
substantius de l’exercici de la competència per compte del Consorci, que en manté
la titularitat. En l’exercici d’aquestes funcions, les entitats delegades gaudeixen de
totes les potestats i les prerrogatives atribuïdes per la legislació.

3.

Per a la seva aplicació, l’òrgan competent del Consorci ha d’adoptar l’acord de
delegació a favor de l’entitat o entitats consorciades, els òrgans competents de les
quals han d’adoptar els acords correlatius d’acceptació. Una referència d’aquests
acords es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

4.

L’acord de delegació ha de contenir les determinacions per les quals es regirà la
delegació, i que faran referència, com a mínim, als aspectes relatius al seu
contingut, caràcter, durada, medis i òrgans actuants, i altres condicions aplicables.
Aquestes determinacions específiques contingudes en l’acord de delegació podran
addicionalment ser formalitzades, si es creu necessari, en un acord de
col·laboració entre el consorci i l’entitat o entitats delegades.

Article 34.-

Règim de ratificacions per les entitats consorciades

Hauran de ser ratificats pels òrgans competents de les entitats consorciades els acords
relatius a:
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.
TÍTOL CINQUÈ
RÈGIM DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI
Article 35.-

Determinacions generals

1.

El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i
finalitats. El seu nombre, categories i funcions vindran determinades en la plantilla
i en la relació de llocs de treball aprovades per l’Assemblea General.

2.

Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats atenent
els principis d’eficàcia, economia i racionalització de recursos, en el marc de la
legislació aplicable a l’Administració Local.

3.

La selecció del personal del Consorci, qualsevol que sigui el règim jurídic de la
seva relació de servei amb aquest, es farà d’acord amb els principis d’igualtat,
publicitat, mèrit i capacitat.

Article 36.-

Tipus de personal i règims aplicables
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1. El Consorci podrà disposar de personal propi, o de personal adscrit per les entitats
consorciades, en règim funcionarial o laboral.
2. Prèvies les adaptacions oportunes, el personal del Consorci restarà sotmès als
convenis i pactes col·lectius aplicables al personal de la Diputació de Barcelona, als altres
pactes que formalitzi el Consorci amb els representants dels treballadors, i a la resta de
normativa legal vigent.
3. Els funcionaris dels ens consorciats adscrits al Consorci es regiran per la normativa
pròpia de la corporació d’origen i, en general, per la normativa aplicable a la funció pública
local de Catalunya.
Ni la persona que ocupi la Gerència ni la Direcció Tècnica del Parc s’integraran en la
plantilla del Consorci. Tampoc s’integraran a la plantilla les persones responsables de la
Intervenció, la Secretaria i la Tresoreria.
TÍTOL SISÈ
RÈGIM PATRIMONIAL, PRESSUPOSTARI I FINANÇAMENT
Article 37.-

Hisenda

1. El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos
següents:
a) Aportacions de les entitats consorciades, d’acord amb les previsions
pressupostàries.
b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o
indirecta de serveis.
c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents
d’iniciatives de mecenatge i esponsorització.
d) Operacions de crèdit.
e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d’acord amb la legislació.
2.

Els acords del Consorci que suposin aportacions extraordinàries de caràcter
econòmic per part de les entitats consorciades al Consorci hauran de ser ratificats
pels respectius òrgans de govern competents.

Article 38.-

Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable

1.

El règim econòmic i financer del Consorci serà l’establert a la normativa vigent per
als ens locals catalans en matèria pressupostària, financera, de control i
comptabilitat.

2.

La memòria que ha d’acompanyar anualment el pressupost del Consorci, com a
annex, farà esment d’aquelles inversions que estigui previst que s’executin durant
l’exercici amb càrrec al pressupost d’algun dels membres consorciats i directament
per aquests. Si el pressupost d’aquests ens no estigues definitivament aprovat, es
farà constar aquesta circumstància a la memòria.

Article 39.-

Patrimoni del Consorci

Constitueixen el patrimoni del Consorci:
a)

Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades.
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b)

Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les
propietats incorporals morals i d’explotació d’autoria derivades de les seves
creacions pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i
denominacions distintius.

Article 40.-

Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades

1. Els béns adscrits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva
qualificació jurídica i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que
es puguin reconèixer a favor del Consorci seran les que constin als acords de
cessió corresponents, circumscrivint-se aquestes, en tot cas, a les seves finalitats
estatutàries.
2.
Les cessions efectuades per les entitats membres del Consorci, de l’ús i la gestió
d’elements de la seva propietat, ho són per tot el temps de durada del Consorci,
amb l’obligació per part d’aquest de conservar-los i mantenir-los segons les
finalitats estatutàries.
Article 41.-

Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci

Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del
patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni natural.
TÍTOL SETÈ
EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 42.-

Causes d’extinció

El Consorci podrà extingir-se per alguna de les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Per disposició legal.
Per impossibilitat d’acomplir les seves finalitats.
Per acord de les entitats consorciades
Per la separació d’algun dels membres si amb això el Consorci esdevé inoperant.

Article 43.-

Procediment i efectes de la dissolució

1.

En cas de dissolució del Consorci, cessarà la representació de tots els òrgans per
realitzar nous contractes i contraure noves obligacions, i es nomenarà, a l’efecte,
una Comissió Liquidadora.

2.

L’acord de dissolució haurà de contenir els criteris de liquidació del Consorci així
com la reversió automàtica a cada ens consorciat dels seus béns i drets, i la
determinació de l’assumpció de les obligacions respectives.

3.

L’acord de dissolució haurà de determinar la destinació dels funcionaris i personal
del Consorci, amb respecte de tots els seus drets.

TÍTOL VUITÈ
RÈGIM JURÍDIC, MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DURADA DEL MANDAT DELS
ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI
Article 44.-

Règim jurídic del Consorci
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En tot allò no previst en aquests Estatuts o a les seves eventuals modificacions, regiran les
prescripcions contingudes en la normativa de règim local aplicable als ens locals de
Catalunya, i, per raó de les seves finalitats pròpies, les contingudes al Pla Especial que
reguli l’espai natural.
Article 45.-

Procediment de modificació dels Estatuts

La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l’acord previ de l’Assemblea General
adoptat per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres si escau, ha de ser
ratificada per les entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a
l’aprovació.
Article 46.-

Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci

1. La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres del
col·legiat coincidirà amb la de les Corporacions Locals. No obstant això, continuaran en
les seves funcions sols per a l’administració ordinària fins a la renovació dels membres i,
en tot cas, fins que les Administracions que formen el Consorci hagin fet les corresponents
designacions.
2. Les previsions anteriors no seran d’aplicació a la Gerència i a la Direcció Tècnica, les
quals seguiran les determinacions pròpies de la relació de servei que les vincula amb la
Diputació de Barcelona.

Article 47.-

Procediment de separació dels membres

1.

Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d’aquest efectuant el
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de tres mesos
d’antelació, sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves
obligacions i compromisos pendents.

2.

Un cop rebut l’avís previ de separació d’algun membre es reunirà l’Assemblea
General per tal d’impulsar, si escau, les modificacions estatutàries i
pressupostàries oportunes o, si escau, la dissolució del Consorci.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició Addicional primera.- Efectes de les modificacions legislatives
1.

Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de
la legislació bàsica de l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als consorcis locals
catalans s’entendran automàticament modificades en el moment en què es
produeixi la seva revisió.

2.

En cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del Consorci per
introduir al text dels Estatuts les modificacions corresponents o els aclariments
pertinents.

3.

Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació
bàsica de l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als consorcis locals catalans no
necessitaran de l’expressa publicació per part del Consorci ni dels ens consorciats.

88

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

4.

La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol
altre àmbit, general o sectorial, s’entendrà referida a les successives que
interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents.

Disposició Addicional segona.- Consell de Vegueria
Totes les referències que els presents Estatuts fan a la Diputació Provincial s’entén que
són fetes al Consell de Vegueria en els termes d’allò que disposa la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries.
DISPOSICIONS FINALS
Disposició Final Única.- Entrada en vigor
Els presents Estatuts seran vigents quan hagin estat aprovats pels òrgans competents
dels ens consorciats i publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”

Segon.- Encarregar al Consorci del Parc del Foix el tràmit d’informació pública dels
acords de modificació dels Estatuts, pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d’anuncis del propi Consorci, en substitució del que hauria de
publicar separadament aquesta Diputació. Transcorregut el període d’informació
pública sense haver-se presentat cap reclamació, els dits acords i el text dels Estatuts
esdevindran definitius.
Tercer.- Donar trasllat dels precedents acords al Consorci, i als altres ens consorciats,
per al seu coneixement i efectes.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
17.- Dictamen de data 4 de febrer de 2011 que proposa aprovar l’adhesió de la
Diputació de Barcelona com a membre de l’Associació de Propietaris del
Montnegre i el Corredor, així com el conveni específic de col·laboració per a
“Fomentar la planificació i gestió forestal sostenible compatible amb els
objectius del Pla Especial del Montnegre i el Corredor, contribuir a la
revalorització de les finques, emprendre actuacions conjuntes i difondre el
coneixement del Parc del Montnegre i el Corredor”, amb una despesa de
seixanta euros (60,00€) equivalent a la quota de l’anualitat que correspon a l’any
2011.
bb.
“Atès que la Diputació de Barcelona, per mitjà de l’Àrea d’Espais Naturals, gestiona, de
forma directa o sota fórmula de consorci amb altres administracions o entitats, dotze
espais naturals protegits de la província de Barcelona agrupats en el que s’ha
anomenat Xarxa de Parcs Naturals. Aquests espais són: Parc del Castell de
Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny,
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc
del Foix, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la
Serralada de Marina, Parc de Collserola i Parc Agrari del Baix Llobregat.
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Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, té
encomanada la gestió i promoció del Pla Especial del Montnegre i el Corredor, la qual
es realitza d’acord amb les determinacions del propi Pla i el desenvolupament que es
fa a partir del Programa anual d’activitats. L’actuació de la Diputació de Barcelona es
desenvolupa de manera coordinada amb els ajuntaments dels municipis que integren
l’àmbit de l’Espai Natural i els agents socials vinculats a aquest espai.
Atès que, segons estableix aquest Pla, la Diputació de Barcelona n’és l’Administració
Gestora i com a tal ocupa la Presidència dels seus òrgans de gestió i de participació.
Atès que l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor (en un primer moment
anomenada Associació per a la Defensa del Montnegre-Corredor) és una entitat sense
ànim de lucre constituïda, el 3 de desembre de 1992, a l’empara de la Llei
d’Associacions de 24 de desembre de 1964 i que té per finalitats unificar la veu dels
propietaris, fomentar la gestió forestal sostenible, contribuir a la revitalització de les
finques, emprendre actuacions conjuntes i difondre el coneixement del Montnegre i el
Corredor.
Atès que l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor és membre de la
Comissió Consultiva del parc del Montnegre i el Corredor.
Atès que l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor treballa per donar a
conèixer el Montnegre i el Corredor, les seves característiques naturals, històriques i
socials i el seu potencial forestal, tot divulgant les bones pràctiques silvícoles i
contribuint a proporcionar a la societat un millor coneixement de la gestió forestal, en el
sentit de que aquesta és necessària per a l’equilibri dels nostres boscos i paisatges.
Atès que en els darrers anys, l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor
ha redactat, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i els ajuntaments d’Arenys
de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant
Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra, el “Pla Marc de
recuperació i valorització de les finques forestals del Montnegre i el Corredor”, el qual
actualment ja s’està executant en forma de programes anuals. Dins d’aquest marc,
l’Associació promou la gestió conjunta de les finques.
Atès que l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor té com a objectius: 1.
Representar els associats en tant que propietaris rurals davant les administracions
locals, autonòmiques o centrals; 2. Fomentar la planificació forestal i les tècniques de
gestió més eficients i sostenibles d’acord amb la naturalesa dels boscos del Montnegre
i el Corredor; 3. Propugnar l’aprofitament integral de les finques compatible amb el
respecte al medi i la idiosincràsia del territori, tot proporcionant informació i
recolzament a les activitats forestals, agràries, ramarades, turístiques i d’aprofitament
del lleure; 4. Establir mecanismes d’ajuda i col·laboració mútues entre les finques dels
associats pel que fa a les masies i construccions, camins, fonts i aprofitaments hídrics,
seguretat de persones i de béns, etc.; 5. Treballar per al millor coneixement del
Montnegre i del Corredor tot encomanant estudis, organitzant trobades i debats i
editant tota mena de publicacions i material audiovisual.
Atès que el 4 de juny de 1996 es va signar un conveni de col·laboració entre
l’Associació per a la defensa del Montnegre-Corredor i la Diputació de Barcelona, amb
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l’objectiu bàsic de poder treballar conjuntament per millorar les previsions que el Pla
especial de l’any 1989 feia envers la propietat, la gestió forestal i tot un seguit de
temes de comú interès.
Atès que l’any 2004 es va signar un altre conveni entre ambdues parts per a la
redacció i execució d’un Pla Marc que posés en valor les finques d’aquest territori i així
garantir la viabilitat i la continuïtat de la gestió forestal del Montnegre i el Corredor.
Atès que la Diputació de Barcelona gaudeix de la doble condició d’Administració
gestora del Parc del Montnegre i el Corredor, a la vegada que és propietari forestal.
Com a Administració gestora ha subscrit diversos convenis de col·laboració amb
l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor.
Atès què ambdues parts consideren del tot procedent la incorporació de la Diputació
de Barcelona com a membre de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el
Corredor, atès que aquesta corporació és el titular amb major superfície de terrenys
forestals dins l’àmbit del parc del Montnegre i el Corredor i atès que els objectius de
l’Associació no contradiuen els objectius de gestió del patrimoni públic del parc.
Atès l’interès de la Diputació de Barcelona per d’adherir-se com a membre
l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, associació sense afany
lucre, constituïda el 3 de desembre de 1992 a l’empara de la Llei 191/1964, de 24
desembre, d’associacions, i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat
Catalunya, amb data 15 de febrer de 1993 i el número 13.943.

de
de
de
de

Atesa l’evidència d’objectius coincidents entre les parts implicades, aquestes
consideren que existeix un interès recíproc per col·laborar en la realització
d’actuacions destinades a fomentar la planificació i gestió forestal sostenible
compatible amb els objectius del Pla Especial del Montnegre i el Corredor, emprendre
actuacions conjuntes i difondre el coneixement del propi Parc.
Vist l’article 2.6 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d’Associació.
Vist l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
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,
dictada en execució del Decret de la Presidència 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 Gerent de
Serveis d’Espais Naturals, proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea d’Espais
Naturals que elevi al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a membre de
l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, acceptant les obligacions i
drets que es derivin dels seus Estatuts.
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor per a “Fomentar la planificació i
gestió forestal sostenible compatible amb els objectius del Pla Especial del Montnegre
i el Corredor, contribuir a la revalorització de les finques, emprendre actuacions
conjuntes i difondre el coneixement del Parc del Montnegre i el Corredor”, d’acord amb
la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
PER A FOMENTAR LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
COMPATIBLE AMB ELS OBJECTIUS DEL PLA ESPECIAL DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR, CONTRIBUIR A LA REVITALITZACIÓ DE
LES FINQUES, EMPRENDRE ACTUACIONS CONJUNTES I DIFONDRE EL
CONEIXEMENT DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR.
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 d’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 31.03.2010).
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR,
representada pel seu president, el Sr. X.A.P., especialment facultat per aquest
acte segons XXXX.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que la Diputació de Barcelona, per mitjà de l’Àrea d’Espais Naturals, gestiona,
de forma directa o sota fórmula de consorci amb altres administracions o
entitats, dotze espais naturals protegits de la província de Barcelona agrupats
en el que s’ha anomenat Xarxa de Parcs Naturals. Aquests espais són: Parc
del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc
Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del
Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc
de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc de Collserola i
Parc Agrari del Baix Llobregat.
Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals,
té encomanada la gestió i promoció del Pla Especial del Montnegre i el
Corredor, la qual es realitza d’acord amb les determinacions del propi Pla i el
desenvolupament que es fa a partir del Programa anual d’activitats. L’actuació
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de la Diputació de Barcelona es desenvolupa de manera coordinada amb els
ajuntaments dels municipis que integren l’àmbit de l’Espai Natural i els agents
socials vinculats a aquest espai.
Que, segons estableix aquest Pla, la Diputació de Barcelona n’és
l’Administració Gestora i com a tal ocupa la Presidència dels seus òrgans de
gestió i de participació.
Que l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor (en un primer
moment anomenada Associació per a la Defensa del Montnegre-Corredor) és
una entitat sense ànim de lucre constituïda, el 3 de desembre de 1992, a
l’empara de la Llei d’Associacions de 24 de desembre de 1964 i que té per
finalitats unificar la veu dels propietaris, fomentar la gestió forestal sostenible,
contribuir a la revitalització de les finques, emprendre actuacions conjuntes i
difondre el coneixement del Montnegre i el Corredor.
Que l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor és membre de la
Comissió Consultiva del parc del Montnegre i el Corredor.
Que l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor treballa per donar a
conèixer el Montnegre i el Corredor, les seves característiques naturals,
històriques i socials i el seu potencial forestal, tot divulgant les bones pràctiques
silvícoles i contribuint a proporcionar a la societat un millor coneixement de la
gestió forestal, en el sentit de que aquesta és necessària per a l’equilibri dels
nostres boscos i paisatges.
Que en els darrers anys, l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor
ha redactat, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i els ajuntaments
d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià
de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba
Sasserra, el “Pla Marc de recuperació i valorització de les finques forestals del
Montnegre i el Corredor”, el qual actualment ja s’està executant en forma de
programes anuals. Dins d’aquest marc, l’Associació promou la gestió conjunta
de les finques.
Que l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor té com a objectius:
-

-

Representar els associats en tant que propietaris rurals davant les
administracions locals, autonòmiques o centrals.
Fomentar la planificació forestal i les tècniques de gestió més
eficients i sostenibles d’acord amb la naturalesa dels boscos del
Montnegre i el Corredor.
Propugnar l’aprofitament integral de les finques compatible amb el
respecte al medi i la idiosincràsia del territori, tot proporcionant
informació i recolzament a les activitats forestals, agràries,
ramarades, turístiques i d’aprofitament del lleure.
Establir mecanismes d’ajuda i col·laboració mútues entre les finques
dels associats pel que fa a les masies i construccions, camins, fonts
i aprofitaments hídrics, seguretat de persones i de béns, etc.
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-

Treballar per al millor coneixement del Montnegre i del Corredor tot
encomanant estudis, organitzant trobades i debats i editant tota
mena de publicacions i material audiovisual.

Que el 4 de juny de 1996 es va signar un conveni de col.laboració entre
l’Associació per a la defensa del Montnegre-Corredor i la Diputació de
Barcelona, amb l’objectiu bàsic de poder treballar conjuntament per millorar les
previsions que el Pla especial de l’any 1989 feia envers la propietat, la gestió
forestal i tot un seguit de temes de comú interès.
Que l’any 2004 es va signar un altre conveni entre ambdues parts per a la
redacció i execució d’un Pla Marc que posés en valor les finques d’aquest
territori i així garantir la viabilitat i la continuïtat de la gestió forestal del
Montnegre i el Corredor.
Que la Diputació de Barcelona gaudeix de la doble condició d’Administració
gestora del Parc del Montnegre i el Corredor, a la vegada que és propietari
forestal. Com a Administració gestora ha subscrit diversos convenis de
col·laboració amb l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor.
Que ambdues parts consideren del tot procedent la incorporació de la Diputació
de Barcelona com a membre de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el
Corredor, atès que aquesta corporació és el titular amb major superfície de
terrenys forestals dins l’àmbit del parc del Montnegre i el Corredor i atès que els
objectius de l’Associació no contradiuen els objectius de gestió del patrimoni
públic del parc.
Atesa l’evidència d’objectius coincidents entre les parts implicades, aquestes
consideren que existeix un interès recíproc per col·laborar en la realització
d’actuacions destinades a fomentar la planificació i gestió forestal sostenible
compatible amb els objectius del Pla Especial del Montnegre i el Corredor,
emprendre actuacions conjuntes i difondre el coneixement del propi Parc.
Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per
a aquest acte, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni

És objecte d’aquest conveni que l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona, i l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor puguin
donar-se suport i dur a terme projectes conjunts, en forma d’actuacions
destinades a fomentar la planificació forestal i les tècniques de gestió més
adients a la naturalesa dels boscos del Montnegre i el Corredor i als objectius
del Pla Especial, proporcionar informació i recolzament a les activitats
agroforestals, turístiques i d’aprofitament del lleure i treballar per al millor
coneixement del Montnegre i del Corredor.
Segon.- Compromisos de les parts
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Pel que fa a la consideració de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona com un membre de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el
Corredor, pel present conveni, s’entendrà que l’Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona és un membre més de l’Associació de Propietaris del
Montnegre i el Corredor i per tant, gaudirà de tots els avantatges que recullen
els seus estatuts.
Per tant, es farà constar la pertinença de la Diputació de Barcelona en els
diferents mitjans de difusió de que disposi l’Associació de Propietaris del
Montnegre i el Corredor, així com les actuacions que es duguin a terme
(fulletons, web i altres publicacions específiques)
En el cas d’obtenir finançament extraordinari extern, aliè als recursos propis de
la Diputació de Barcelona, per dur a terme accions contemplades en el Pla
Marc de recuperació i valorització de les finques forestals de l’Associació de
Propietaris del Montnegre i el Corredor, la Diputació de Barcelona si que podrà,
en les mateixes condicions que la resta d’associats, accedir als beneficis
derivats d’aquest finançament, sempre que no estigui destinat a boscos de
titularitat privada i que no hagi cap altra impediment dimanant de la
convocatòria o conveni d’on procedeixi.
En la mesura que sigui possible, la Diputació de Barcelona posarà a disposició
de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor la part necessària de
la superfície forestal de les seves finques per efectuar aquelles proves pilot i
experiències que es proposin per assajar mètodes per millorar la gestió forestal
al Montnegre i el Corredor. En cas de dur a terme aprofitaments forestals
contemplats en els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de les
finques de la Diputació de Barcelona, els tècnics d’aquesta Corporació ho
posaran en coneixement dels tècnics de l’Associació de Propietaris del
Montnegre i el Corredor.
Pel que fa a la quota, la Diputació de Barcelona satisfarà la quota anual que
correspongui per ser membre de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el
Corredor, com a sòcia de l’entitat durant l’anualitat corresponent, entenent que
la primera anualitat es farà efectiva a la signatura del present conveni. Es
preveu el pagament de les quotes futures durant la vigència del conveni i les
successives pròrrogues, d’acord amb els imports que anualment s’aprovin pels
òrgans de govern de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor.
Tercer.- Vigència del conveni
La vigència del present conveni s’iniciarà amb la seva signatura i tindrà una
durada de cinc anys. Serà prorrogat de forma tàcita per cinc anys més si cap
de les parts no el denuncia dos mesos abans del seu venciment.
Quart.- Modificacions del conveni
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Durant la vigència del conveni, aquest pot ser modificat de mutu acord tant per
part de la Diputació de Barcelona com per part de l’Associació de Propietaris
del Montnegre i el Corredor.

Cinquè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot
donar lloc a la seva resolució.
Sisè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
Per mutu acord.
Per a qualsevol altre causa admissible en dret.

Setè.- Marc normatiu del present conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es subscriu a l’empara del règim
jurídic establert a l’article 4,1,d) de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector
Públic.
Vuitè.- 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”.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta euros (60,00€) equivalent a la
quota de l’anualitat que correspon a l’any 2011 com a soci membre de l’Associació de
Propietaris del Montnegre i el Corredor, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/A1100/173A0/22610 del pressupost de l’exercici 2011, entenent que la primera
anualitat es farà efectiva a la signatura del present conveni i prèvia presentació de la
factura corresponent presentada per l’entitat.
Quart.– Comunicar a l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor els
presents acords als efectes escaients.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
18.- Dictamen de data 1 de febrer de 2011 que proposa aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Artés, Avinyó,
Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Saserra i Santa Maria
d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per establir
directrius per la redacció i gestió d’un Pla Marc de restauració i millora forestal.
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“Vist que durant l’any 2010 la Presidència de la Diputació de Barcelona va rebre la
petició de suport per a la gestió forestal conjunta dels municipis d’Artés, Avinyó,
Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Saserra i Santa Maria d’Oló,
conjuntament amb l’Associació de propietaris forestals Gavarresa-Moianès.
Vist que el bosc, malgrat constituir un dels atractius principals pel desenvolupament de
determinades activitats econòmiques en expansió com el turisme interior, genera
actualment unes rendes insuficients per a la seva adequada gestió, situació que
s’agreuja per la petita dimensió de moltes propietats i pels límits que avui té la gestió
individual de les finques forestals.
Atès que la producció individual, finca per finca, sovint mancada de visió territorial, no
ha pogut evitar que molts terrenys forestals, tan cremats com no cremats, es trobin
desprovistos d’algun projectes social i econòmic amb cert futur, que comprometi i
motivi als propietaris i als municipis i que garanteixi un menor risc d’incendis, una bona
qualitat ambiental i una millora de les rendes procedents dels aprofitaments fustaners.
Atès que l’associació de propietaris forestals Gavarresa-Moianès s’ha constituït, entre
d’altres objectius, per promoure la gestió forestal conjunt entre els seus associats.
Considerant que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals, col·labora amb els ajuntaments i associacions de
propietaris forestals en la prevenció dels incendis forestals i en la gestió forestal a
través de diferents instruments de planificació i suport econòmic.
Vist que la redacció i gestió d’un projecte forestal a mig i llarg termini té més
possibilitats de reeixir, en les actuals circumstàncies econòmiques i socials, si
s’estableix una col·laboració lleial entre institucions públiques i institucions privades.
Vist el punt 2.1.3.a) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Espais Naturals eleva al Ple, previ informe de la
Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea d’Espais Naturals, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni que es transcriu a continuació que regula la
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments d’Artés, Avinyó,
Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Saserra i Santa Maria d’Oló i
l’Associació de propietaris forestals Gavarresa-Moianès per establir les directrius per a
la redacció i execució d’un Pla Marc de Restauració i Millora Forestal:
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“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
ELS AJUNTAMENTS D’ARTÉS, AVINYÓ, CALDERS, L’ESTANY, MOIÀ, MONISTROL
DE CALDERS, SANT FELIU SASSERRA I SANTA MARIA D’OLÓ, I L’ASSOCIACIÓ
DE PROPIETARIS FORESTALS “GAVARRESA-MOIANÈS” PER A L’EXECUCIÓ I
REDACCIÓ D’UN PROJECTE DE RECUPERACIÓ I MILLORA DE GESTIÓ DELS
SEUS BOSCOS.

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President Delegat de l’Àrea
d’Espais Naturals, l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, i facultat d’acord amb la
Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 149, de data de 23 de
juny de 2010; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de
22 de març de 2010, publicat al BOPB núm. 77 de data de 31 de març de 2010.
AJUNTAMENT D’ARTÉS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Damià Casas i
Herms.
AJUNTAMENT D’AVINYÓ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Balasch
Tordera.
AJUNTAMENT DE CALDERS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Jaume
Perarnau i Llorens.
AJUNTAMENT DE L’ESTANY, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Salvador
Tresserra Purtí.
AJUNTAMENT DE MOIÀ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Monràs i
Rovira.
AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS, representat per l’Alcaldessa, la
Il·lma. Sra. Mercè Cardona Junyent.
AJUNTAMENT DE SANT FELIU SASSERRA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr.
Josep Romero i Beltran.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA D’OLÓ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr.
Ramon Vilar i Camprubí.
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
representat pel President, Sr. J.S.C.

FORESTALS

“GAVARRESA-MOIANÈS”,

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que el bosc, malgrat constituir un dels atractius principals per el
desenvolupament de determinades activitats econòmiques en expansió, com el
turisme interior, genera actualment rendes insuficients per a la seva bona gestió;
situació que s'agreuja per la petita dimensió de moltes propietats i pels límits que
avui té la gestió individual de les finques forestals.
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II. Que la producció individual, finca per finca, sovint mancada de visió territorial,
no ha pogut evitar que molts terrenys forestals, tan cremats com no cremats,
estiguin mancats d'un projecte social i econòmic amb visió de futur, que
comprometi i motivi als propietaris i als municipis, garantint alhora, un menor risc
d'incendis, una bona qualitat ambiental i una millora de les rendes.
III. Que establir i gestionar un projecte d'aquestes característiques té més
possibilitats de reeixir, en les actuals circumstàncies econòmiques i socials, si
s'estableix una col·laboració lleial entre les institucions públiques i les institucions
privades que agrupen les finques forestals de propietat particular.
IV. Que l’Associació de Propietaris Forestals “Gavarresa-Moianès” (en endavant
Associació) considera de gran interès establir un Pla a llarg termini per a la
gestió conjunta d'alguns aspectes relacionats amb l'activitat forestal.
V. Que els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, L’Estany, Moià, Monistrol de
Calders, Sant Feliu Sasserra i de Santa Maria d’Oló, en virtut de les
competències que li atribueixen les lletres c), d), f) i n) de l'article 63 de la Llei
8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, consideren que no
poden ser aliens a la situació de la superfície forestal del seu terme municipal,
tenen el propòsit de donar suport, en la mesura que els hi permetin els seus
recursos tècnics i econòmics, a les iniciatives de l'Associació.
VI. La Diputació de Barcelona, que de temps ençà dona suport als Ajuntaments
en l'execució del seu Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals, té el
propòsit de recolzar els esmentats Ajuntaments en el compliment de les seves
competències a l'àmbit forestal dels seus termes municipals.
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per
a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES

Primer: Objecte i àmbit
L'objecte del present Conveni és el d'establir els mecanismes de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders,
L’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i de Santa Maria d’Oló
i l’Associació de propietaris forestals “Gavarresa-Moianès”, per tal que aquesta,
amb l'ajuda de les institucions esmentades, pugui redactar i desenvolupar un Pla
Marc de Restauració i Millora Forestal sobre la superfície forestal dels municipis
esmentats.
Segon: Pla Marc de Restauració i Millora Forestal
El Pla Marc de Restauració i Millora Forestal és el document que determina a
mig i llarg termini els objectius i tasques a realitzar en les diferents unitats
d’actuació definides d’acord amb els inventaris forestals.
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Tercer: Gestió del Pla Marc

El Pla Marc es gestionarà a través de “Programes anuals d’execució del Pla
Marc” (a partir d’ara Programa Anual), que es redactaran i aprovaran d’acord
amb el que s’estableix en el present Conveni.
El Programa anual estarà integrat per un “Pla de treballs de preparació i millora” i
un “Pla de vendes”.
El Pla de treballs de preparació i millora és el que recull les accions dissenyades
per preparar el bosc pels aprofitaments futurs (preparació) i dissenyades per al
desenvolupament d’infrastructures i la consolidació de la vegetació en
superfícies sense objectiu prioritari d’aprofitament de llenyes i fustes (millora).
El Pla de vendes és el que determina les superfícies i quantitats que han
d’aprofitar-se.
La redacció del Programes anuals correspon a la Comissió de Treball que es
defineix a l’article quatre del present Conveni. La gestió dels Programes Anuals
correspon a l’Associació de Propietaris Forestals “Gavarresa-Moianès”, amb el
suport tècnic de la Comissió de Treball i el suport econòmic i tècnic de les
institucions signants del present conveni.
L’Associació d’acord amb el que estableix l’article setè executarà els treballs
previstos en el Programa Anual prèvia signatura d’un contracte privat amb
cadascun dels seus associats en l’esmentat Programa.
Quart: Comissió de Treball
El present Conveni crea una Comissió de Treball (a partir d’ara Comissió)
formada per un representant de la Diputació de Barcelona, un representant de
cadascun dels següents Ajuntaments: Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià,
Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló, i representants de
l’Associació “ Gavarresa-Moianès” (un per cada municipi) i el tècnic forestal de
l’Associació.
Les funcions de la Comissió seran:

Redacció del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal.

Redactar el Programa Anual.

Assessorar a l’Associació en l’execució del Programa Anual

Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri
aquest Conveni.

Preparar i proposar modificacions del Pla Marc

Redactar el nou Pla Marc al finalitzar la vigència de l’actual.
Cinquè: Aprovació dels Programes Anuals
Per esdevenir operatius el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal i els
Programes Anuals redactats per la Comissió de Treball, hauran de ser aprovats
pels òrgans de govern de les entitats signants del present Conveni.
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Sisè: Modificació i revisió del Pla Marc
Les modificacions que puguin sorgir al llarg del període de vigència del Pla marc,
es faran a proposta de qualsevol dels que participen en el conveni, amb el
consens de la Comissió de treball, i hauran de ser aprovades pels òrgans de
govern de cadascun dels signants.
Igualment, la comissió de treball farà les revisions del Pla especial, seguint els
mateixos tràmits anteriors per la seva aprovació.
Setè: Finançament dels Programes Anuals
El “Pla de treballs de preparació i millora” es finançarà amb les aportacions
econòmiques que realitzin les administracions públiques signants del conveni, en
la forma i quanties que especifiquin els Programes Anuals, sense perjudici dels
ajuts d’altres entitats, públiques o privades, en tot cas ho especificaran en el
programa anual.
El “Pla de Vendes” no té altres despeses que les de gestió tècnica i comercial,
que inicialment seran finançades per les Administracions Públiques signants del
conveni, en la forma i quanties que especifiquin els Programes Anuals, sense
perjudici dels ajuts d’altres entitats, públiques o privades; però que a mig termini
hauran de finançar-se amb els percentatges de gestió, en favor de l’Associació,
que es dedueixin de la venda dels aprofitaments forestals fixats en l’esmentat Pla
de Vendes.
Vuitè: Compromisos específics de l’Associació
L’Associació es compromet a:
 Planificar i gestionar el Programa Anual en la forma especificada en el present
Conveni.
 Signar amb cada un dels seus associats, als que realitzarà treballs derivats del
Programa Anual, un contracte privat amb les característiques i contingut iguals al
que s’adjunta al Pla marc.
 Dedicar el tècnic forestal aportat per la Diputació de Barcelona al planejament i
gestió del Pla de Marc de Restauració i Millora Forestal i a la redacció i
execució dels Programes Anuals.
Novè: Compromisos dels Ajuntaments
Els Ajuntaments signants del present conveni, en la mesura de les seves
possibilitats, es comprometen a:
 Donar suport administratiu.
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 Facilitar a l’Associació tota la informació sobre els seus Plans Municipals de
prevenció d’Incendis Forestals.
 Agilitzar i simplificar tots els tràmits de competència municipal per l’execució
dels treballs inclosos en els Programes Anuals.

Desè: Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i
econòmiques, es compromet a:
 Donar suport econòmic a la redacció del Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal i a l’execució dels Programes Anuals
 Posar a disposició de l’Associació un tècnic forestal per la redacció i gestió del
Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, per un total de 500 hores anuals.
 Recolzar a l’Associació davant d’altres administracions i institucions per facilitar
l’execució del Programa Anual.
 Assessorar i donar informació actualitzada sobre el sector forestal, per facilitar
tot tipus de contractació i venda, i donar suport a les organitzacions per la venda
dels aprofitaments forestals en els que participi l’Associació.
Onzè: Durada del Conveni
La durada del present conveni s’estableix en vint-i-cinc anys.
Dotzè: Finançament de la redacció del Pla Marc
La Diputació de Barcelona es compromet a finançar la redacció de proves pilot
necessàries per la redacció del Pla, a través de l’Associació “GavarresaMoianès” per una quantitat de 21.000 euros, amb la distribució següent:
 Tractaments silvícoles en coníferes: 10.000 euros.
 Tractaments silvícoles a boscos mixtes de planifolis i coníferes: 10.000 euros.
 Gestoria: 1.000 euros.
Aquesta aportació es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/A1001/172A0/48902 del pressupost de l’exercici 2011 de l’esmentada
Corporació.
Tretzè: Justificació dels pagaments
L’Associació es compromet a justificar davant la Diputació de Barcelona i amb
les factures corresponents les despeses efectuades d’acord amb la col·laboració
acordada en el present Conveni.
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El termini per aquesta justificació és de 12 mesos a comptar a partir de la
signatura del Conveni.
Catorzè: Principi de responsabilització
Tots els ajuts econòmics a fons perdut que facilitin la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant
Feliu Sasserra, i Santa Maria d’Oló s’entendran atorgats per a la gestió conjunta
del Pla Marc.
Per tant, quan un propietari beneficiat causi baixa de l’Associació abans d’haver
acabat la durada del Pla Marc, l’Associació es compromet al retorn de quantes
inversions hagin facilitat les institucions públiques i que estiguin classificades al
Pla Marc com a reintegrables en cas de baixa, amb una reducció acumulable del
6,6% anual de tota la inversió a partir de la seva execució.
A aquest efecte, l’Associació establirà amb els seus socis que es beneficiïn
d’aquests tipus d’ajuts els contractes corresponents en els que figuraran les
conseqüències econòmiques d’aquesta baixa.
Quinzè: Causes de resolució del Conveni
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni
per alguna de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra,
sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que
correspongui a la part complidora. En cas d’optar per la resolució, aquesta serà
automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada.
Setzè: Règim jurídic
El present Conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats
signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst
específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives,
per les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per la
resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Dissetè: Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i del compliment del
present conveni, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord de les entitats
que l’han formalitzat, restaran sotmeses al coneixement i competència de l’Ordre
Jurisdiccional Contenciós-Administratiu.”
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni de
col·laboració, per decuplicat en el lloc i data que s’assenyalen.”
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Segon.- AUTORITZAR al President delegat de l’Àrea d’Espais Naturals per a la
signatura del conveni de quants documents siguin necessaris per a la seva efectivitat.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni,
pel seu import total vint-i-un mil Euros (21.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/A1001/172A0/48902 del present exercici.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
19.- Dictamen de data 1 de febrer de 2011 que proposa aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Bellprat,
Carme, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, La Torra de Claramunt, Orpí, Santa
Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, Sant Martí de Tous i Vilanova del
Camí i l’Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell per establir
directrius per la redacció i gestió d’un Pla Marc de restauració i millora forestal.
“Vist que durant l’any 2010 la Presidència de la Diputació de Barcelona va rebre la
petició de suport per a la gestió forestal conjunta dels municipis de Bellprat, Carme, La
Llacuna, La Pobla de Claramunt, La Torra de Claramunt, Orpí, Santa Margarida de
Montbui, Santa Maria de Miralles, Sant Martí de Tous i Vilanova del Camí
conjuntament amb l’Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell.
Vist que el bosc, malgrat constituir un dels atractius principals pel desenvolupament de
determinades activitats econòmiques en expansió com el turisme interior, genera
actualment unes rendes insuficients per a la seva adequada gestió, situació que
s’agreuja per la petita dimensió de moltes propietats i pels límits que avui té la gestió
individual de les finques forestals.
Atès que la producció individual, finca per finca, sovint mancada de visió territorial, no
ha pogut evitar que molts terrenys forestals, tan cremats com no cremats, es trobin
desprovistos d’algun projectes social i econòmic amb cert futur, que comprometi i
motivi als propietaris i als municipis i que garanteixi un menor risc d’incendis, una bona
qualitat ambiental i una millora de les rendes procedents dels aprofitaments fustaners.
Atès que l’associació de propietaris forestals Serres Miralles-Orpinell s’ha constituït,
entre d’altres objectius, per promoure la gestió forestal conjunt entre els seus
associats.
Considerant que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals, col·labora amb els ajuntaments i associacions de
propietaris forestals en la prevenció dels incendis forestals i en la gestió forestal a
través de diferents instruments de planificació i suport econòmic.
Vist que la redacció i gestió d’un projecte forestal a mig i llarg termini té més
possibilitats de reeixir, en les actuals circumstàncies econòmiques i socials, si
s’estableix una col·laboració lleial entre institucions públiques i institucions privades.
Vist el punt 2.1.3.a) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
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la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Espais Naturals eleva al Ple, previ informe de la
Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea d’Espais Naturals, l’adopció dels
següents

ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni que es transcriu a continuació que regula la
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Bellprat, Carme, La
Llacuna, La Pobla de Claramunt, La Torra de Claramunt, Orpí, Santa Margarida de
Montbui, Santa Maria de Miralles, Sant Martí de Tous i Vilanova del Camí
conjuntament amb l’Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell per
establir les directrius per a la redacció i execució d’un Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal.
CONVENI MARC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS
AJUNTAMENTS DE BELLPRAT, CARME, LA LLACUNA, ORPÍ, LA
POBLA DE CLARAMUNT, SANT MARTÍ DE TOUS, SANTA MARIA DE
MIRALLES, SANTA MARGARIDA DE MONTBUI, LA TORRE DE
CLARAMUNT I VILANOVA DEL CAMÍ, I L'ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS SERRES MIRALLES-ORPINELL PER LA
REDACCIÓ I L’EXECUCIÓ D’UN PLA MARC DE RESTAURACIÓ I
MILLORA FORESTAL.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President Delegat de l’Àrea
d’Espais Naturals, l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, i facultat d’acord amb
la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 149, de
data de 23 de juny de 2010; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria
Marcet Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data de 22 de març de 2010, publicat al
BOPB núm. 77 de data de 31 de març de 2010.
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRES MIRALLESORPINELL, representat pel President, Sr. Jordi Reixachs i Rovira.
AJUNTAMENT DE BELLPRAT, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Carles
Pol i Gual.
AJUNTAMENT DE CARME, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Jordi
Sellarès i Poch.

105

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

AJUNTAMENT DE LA LLACUNA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr.
Josep Parera Tort.
AJUNTAMENT D’ORPÍ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Juli Urgell i
Bernabeu.
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CLARAMUNT, representat per l’Alcalde,
l’Il·lm. Sr. Santiago Broch Miquel.
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS, representat per l’Alcalde,
l’Il·lm. Sr. David Alquézar Claramunt.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI, representat per
l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Teodoro Romero Hernández.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MIRALLES, representat per
l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Maria Torrens i Ferrer.
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CLARAMUNT, representat per l’Alcalde,
l’Il·lm. Sr. Jaume Riba i Bayo.
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm.
Sr. Joan Vich i Adzet.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar
el present Conveni de col·laboració, i
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.Que el bosc, malgrat constituir un dels atractius principals pel
desenvolupament de determinades activitats econòmiques en expansió;
com el turisme interior, genera actualment unes rendes insuficients per
permetre dur a terme una correcta gestió. Aquesta situació s’agreuja si es
fa de forma individual, i més encara si les finques són de reduïdes
dimensions.
II. Que la producció individual, finca per finca, sovint mancada de visió
territorial, no ha pogut evitar que molts terrenys forestals, tan cremats com
no cremats, estiguin mancats d'un projecte social i econòmic amb visió de
futur, que comprometi i motivi als propietaris i als municipis, garantint
alhora, un menor risc d'incendis, una bona qualitat ambiental i una millora
de les rendes.
III. Que establir i gestionar un projecte d'aquestes característiques té més
possibilitats de reeixir, en les actuals circumstàncies econòmiques i socials,
si s'estableix una col·laboració lleial entre les institucions públiques i les
institucions privades que agrupen les finques forestals de propietat
particular.
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IV. Que l’Associació de propietaris forestals Serres Miralles-Orpinell
considera de gran interès establir un Pla a llarg termini per a la gestió
conjunta d'alguns aspectes relacionats amb l'activitat forestal.
V. Que els ajuntaments de Bellprat, Carme, La Llacuna, Orpí, La Pobla de
Claramunt, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria
de Miralles, La Torre de Claramunt, i Vilanova del Camí, en virtut de les
competències que estableix la Llei Municipal i de Règim Local 8/1987 de
15 d’abril en els articles: 66.3c, 66.3 d; 66.3 f; 66.3 n; i la Llei de Bases de
Règim Local 7/1985 de 2 d’abril en els seus articles 25.2.c, 36.1.b.,
considerant que no pot ser aliè a la situació de la superfície forestal del seu
terme municipal, tenen el propòsit de donar suport, en la mesura que els hi
permetin els seus recursos tècnics i econòmics, a les iniciatives de
l'Associació.
VI. Que la Diputació de Barcelona, que de temps ençà dóna suport als
Ajuntaments en l'execució del seu Pla Municipal de Prevenció d'Incendis
Forestals, té el propòsit de recolzar els esmentats Ajuntaments en el
compliment de les seves competències a l'àmbit forestal del seu terme
municipal que correspon a propietaris associats a l’Associació.
cc. Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per
a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES

Primer .- Objecte i àmbit
L’objecte del present Conveni és el d’establir els mecanismes de
col·laboració entre: La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de
Bellprat, Carme, La Llacuna,Orpí, La Pobla de Claramunt, Sant Martí de
Tous, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, La Torre de
Claramunt, i Vilanova del Camí i l'Associació de Propietaris Forestals de
Serres Miralles-Orpinell, per tal que aquesta, amb l’ajuda de les institucions
esmentades, pugui redactar i desenvolupar un Pla marc de restauració i
millora forestal dels municipis de l’àmbit territorial de l’associació de
propietaris (en endavant Pla marc).
Segon.- Comissió de treball
Pel present conveni es constitueix una Comissió de Treball formada per: El
President/a de l’Associació, que presidirà la Comissió; un representant de
la junta de l’Associació; i/o algun membre dels ajuntaments en
representació dels municipis del seu àmbit territorial; un representant de la
Diputació de Barcelona i el tècnic forestal de l’Associació assignat.
Les funcions de la Comissió seran:
 Redacció del Pla Marc
 Redactar els Programes anuals.
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Revisar els programes especials.
Redactar el Pla de Vendes
Assessorar a l’Associació en l’execució dels Programes anuals.
Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri
aquest Conveni.
 Preparar i proposar modificacions del Pla Marc i dels programes
anuals.
 Revisar el Pla marc al finalitzar la seva vigència.
Tercer.- Contingut del Pla Marc
El Pla marc constitueix el document que determinarà a mig i llarg termini,
sota el consens entre els signants del conveni marc, els objectius i tasques
forestals a realitzar dins l’àmbit territorial de l’associació. Aquest document
contindrà els següents apartats:







Introducció i objectius generals del Pla Marc.
Context del Planejament i anàlisi de mercats.
Diagnosi forestal de Serres Miralles-Orpinell.
Planificació forestal.
Programa especial; Proposta concreta de gestió amb determinació
de les unitats d’actuació per un període de 5 anys.
Annexos:
 Models i projectes silvícoles.
 Restauració i millora de les pinedes de pi roig.
 Restauració i millora d’alzinars i rouredes .
 Restauració i millora de pinedes de pinassa.
 Restauració i millora de pinedes de pi blanc.


Projectes complementaris:
 Construcció de camins de desemboscament.
 Millora d’accessos a masies.
 Gestió de la pastura.
 Gestió de la caça.
 Ordenació del lleure.
 Gestió de productes del bosc no fustaners.

Quart.- Aprovació i vigència Pla marc
El Pla marc haurà de ser aprovat pels òrgans de govern de cadascun dels
signants del conveni.
S’estableix la vigència del Pla marc en 25 anys. El Pla especial que inclou
el Pla marc serà revisat cada cinc anys.
Cinquè.- Modificació i revisió del Pla marc
Les modificacions que puguin sorgir al llarg del període de vigència del Pla
marc, es faran a proposta de qualsevol dels que participen en el conveni,
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amb el consens de la Comissió de treball, i hauran de ser aprovades pels
òrgans de govern de cadascun dels signants.
Igualment, la comissió de treball farà les revisions del Pla especial, seguint
els mateixos tràmits anteriors per la seva aprovació.

Sisè.- Gestió del Pla Marc
El Pla Marc es gestionarà a través de “Programes anuals d’execució del
Pla Marc”.
El Programa anual seguirà el que està definit en el Pla marc i estarà
integrat per un “Pla de treball de preparació i millora” i un “Pla
d’aprofitament”.




El Pla de treball de preparació i millora és el que recull les accions
orientades a preparar el bosc per els aprofitaments futurs
(preparació); i les dissenyades per el desenvolupament
d’infrastructures i la consolidació de la vegetació en superfícies
sense objectiu productor de llenyes i fustes (millora).
El Pla d’aprofitament és el que s’executa per obtenir un benefici
econòmic i determina les superfície d’explotació fustanera i la
producció prevista.

La redacció del Programa anual correspon a la Comissió de Treball
definida a l’article segon del present Conveni
Per esdevenir operatius el Programes anuals hauran de ser aprovats pels
òrgans de govern de les entitats signants del present Conveni.
La gestió dels Programes anuals correspon a l’Associació de Propietaris
forestals Lluçanès, amb el suport tècnic de la Comissió de Treball i el
suport econòmic i tècnic de les institucions signants del present Conveni
L’Associació executarà els treballs previstos en el Programa Anual, prèvia
signatura d’un contracte privat amb cada un dels seus associats
interessats.
Setè: Finançament de la redacció del Pla Marc
La Diputació de Barcelona es compromet a finançar la redacció de proves
pilot necessàries per la redacció del Pla, a través de l’Associació de
Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell per una quantitat de 18.750
euros, amb la distribució següent:
 Tractaments silvícoles en coníferes: 18.000 euros
 Gestoria:750 euros.
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Aquesta aportació es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/A1001/172A0/48902 del pressupost 2011 de l’esmentada Corporació.
Vuitè.- Finançament dels programes anuals
El “Pla de treballs de preparació i millora” es finançarà amb les aportacions
econòmiques que realitzin les administracions públiques signants del
conveni, en la forma i quanties que especifiquin els Programes anuals,
sense perjudici dels ajuts d’altres entitats, públiques o privades, en tot cas
ho especificaran en el programa anual.
El “Pla d’aprofitaments” no té altres despeses que les de gestió tècnica i
comercial, que inicialment seran finançades per les administracions
públiques signants del conveni, en la forma i quanties que especifiquin als
Programes Anuals, sense perjudici dels ajuts d’altres entitats, públiques o
privades. A mig termini hauran de finançar-se amb els percentatges de
gestió, en favor de l’Associació, que es dedueixin de la venda dels
aprofitaments forestals fixats en l’esmentat Pla de Vendes.
Novè.- Compromisos específics de l’Associació
L’Associació es compromet a:
 Planificar i gestionar el Programa Anual en la forma especificada
en el present Conveni.
 Signar amb cada un dels seus associats, als que realitzarà treballs
derivats del Programa Anual, un contracte privat amb les
característiques i contingut iguals al que s’adjunta al Pla Marc.
 Disposar d’un enginyer de forests o un enginyer tècnic forestal per
treballar en el planejament i gestió dels Programes Anuals.
Desè.- Compromisos específics dels Ajuntaments
Els Ajuntaments signants del present conveni, en la mesura de les seves
possibilitats, es comprometen a:
 Facilitar a l’Associació tota la informació sobre els seus Plans
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals.
 Divulgar l’Associació i el Pla Marc entre els propietaris forestals
dels municipis.
 Agilitzar i simplificar tots els tràmits de competència municipal per
l’execució dels treballs inclosos en els Programes Anuals.
dd.

Onzè.- Compromisos específics de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, en la mesura de les seves possibilitats
tècniques i econòmiques, es compromet a:
 Donar suport econòmic a l’execució dels Programes Anuals.
 Donar suport a l’Associació per a poder disposar d’un tècnic
forestal qualificat mitjançant el seu propi personal o mitjançant
l’ajut econòmic específic.
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Recolzar a l’Associació davant d’altres administracions i
institucions per facilitar l’execució del Programa Anual.
Assessorar i donar informació actualitzada sobre el sector forestal,
per facilitar tot tipus de contractació i venda, i donar suport a les
organitzacions per la venda dels aprofitaments forestals en els que
participi l’Associació.

Dotzè.- Durada del conveni
S’estableix una durada del conveni de 25 anys, comptats a partir de la
seva signatura i fins a la finalització del Pla Marc.
Tretzè .- Causes de resolució del conveni.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest
conveni per alguna de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni
per l'altra, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis
que correspongui a la part complidora. En cas d’optar per la resolució,
aquesta serà automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir prestant
les seves obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada.
Catorzè.- Règim jurídic.
El present Conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats
signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no
previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions
interadministratives, per les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Quinzè.- Jurisdicció competent.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i del
compliment del present conveni, en aquells casos en què no s’assoleixi
l’acord de les entitats que l’han formalitzat, restaran sotmeses al
coneixement i competència de l’Ordre Jurisdiccional ContenciósAdministratiu.”
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen catorze
còpies del present conveni marc de col·laboració, en el lloc i la data
assenyalats.”
Segon.- AUTORITZAR al President delegat de l’Àrea d’Espais Naturals per a la
signatura del conveni de quants documents siguin necessaris per a la seva efectivitat.
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Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni,
pel seu import total de divuit mil set-cents cinquanta Euros (18.750,00 €) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/A1001/172A0/48902 del present exercici.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Declaració d’urgència
La Presidència va anunciar que s’ha presentat un dictamen que no figura a l’ordre del
dia i en conseqüència cal, en primer lloc, declarar la urgència per a la seva incluisió.
Seguidament es procedeix a la votació de la urgència, tenint en compte que per
aprovar-la és necessari el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels
membres de la Corporació, establerta a l’article 103.3 del decret legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 82.3 del real decret 2568/86 de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.
Votada la urgència per unanimitat, s’acordà incloure en l’ordre del dia el punt
següent:
Dictamen que proposa al ple restar assabentat de la vacant produïda en un lloc
de Diputat/da d’aquesta Corporació, com a conseqüència de la mort de l’Im. Sr.
Mario Sanz Sanz i la necessitat de sol·licitar a la Junta Electoral Central que
procedeixi a expedir la credencial acreditativa de la condició de Diputat
Provincial de l’Im. Sr. José García Pérez, tercer suplent de la llista electoral del
PSC, per la Junta electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat.
“ATÈS que en data 17 de febrer de 2011, segons consta en el certificat de defunció, va
morir l’Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz, que va ser regidor de l’ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i Diputat d’aquesta Corporació, fins a l’esmentada data.
VIST que l’article 208 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 d’abril, del règim electoral
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició d’un
regidor o regidora al lloc de Diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc
un dels suplents/tes elegit pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert
entre ells.
ATÈS que segons certificació emesa per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de
l’Hospitalet de Llobregat, de data 26 de juny de 2007, per la qual es proclamen els
Diputats Provincials, resulta que el tercer suplent de la llista electoral del PSC per la
Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, és el senyor José García Pérez.
ATÈS que els acords de la Junta Electoral Central de data 18 d’octubre de 1991 i 15
de juliol de 1994, en virtut dels quals lliurada la corresponent la credencial, el Diputat
electe té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec, al primer Ple que se
celebri.
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VIST que l’article 7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,
expressament estableix que el Diputat que resulti proclamat haurà de presentar la
credencial davant la Secretaria General de la Diputació.
VIST l’informe emès per la Secretaria General de data 29 de setembre de 2009.
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 53/2003 de 16 de desembre, proposo al Ple
l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Declarar vacant un lloc de Diputat/da d’aquesta Corporació, com a
conseqüència de la mort de l’Im. Sr. Mario Sanz Sanz, en data 17 de febrer de 2011.
Segon.- Sol.licitar a la Junta Electoral Central que, de conformitat amb la seva
instrucció de 10 de juliol de 2003, procedeixi a expedir la credencial acreditativa de la
condició de Diputat Provincial del tercer suplent de la llista electoral del PSC, per la
Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, que figura en la seva acta de
data 26 de juny de 2007, Im. Sr. José García Pérez amb la finalitat de cobrir la vacant
de Diputat d’aquesta Corporació local produïda com a conseqüència de la defunció de
l’Im. Sr. Mario Sanz Sanz.
Tercer.- Que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de Diputat electe
de l’Im. Sr. José García Pérez per part de la Secretaria General es notifiqui de forma
fefaent a l’interessat la recepció de la credencial, als efectes que pugui prendre
possessió del seu càrrec de Diputat d’aquesta Corporació local, a la primera sessió
Plenària que se celebri, previ jurament o promesa del càrrec de Diputat d’acord amb la
fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació de les
declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles incompatibilitats, i sobre
qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics, d’acord amb el que disposa l’art. 75.7, de la Llei reguladora de les Bases
de règim local i art. 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local a Catalunya.
Quart.- Notificar aquest acord, mitjançant certificació emesa per la Secretaria General
de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als efectes legals oportuns i,
en especial, perquè procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa de Diputat
Provincial de la Diputació de Barcelona de l’Im. Sr. José García Pérez.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Im. Sr. José García Pérez, a la Secretaria General,
a la Intervenció General, així com al President del Grup dels Socialistes de Catalunya,
als efectes del seu coneixement.
I el Ple en restà assabentat.
Moció
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20.- Moció de data 15 de febrer de 2011 que presenta el Grup Popular relativa a
les campanyes institucionals que fa o a les que dóna suport la Diputació de
Barcelona.
“Xavier García Albiol i Ramon Riera Macia, President i Portaveu de Grup Popular,
respectivament, de la Diputació de Barcelona, en el seu nom i representació, d’acord
amb el que estableix el Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona i interessant
ja des d’ara el seu debat i la seva votació a la propera sessió ordinària del Ple de la
Corporació:
Ateses les campanyes institucionals que fa o a les que dóna suport la Diputació de
Barcelona.
Atès que en anteriors eleccions s’han fet campanyes de promoció de l’obra de govern
de diferents ajuntaments catalans.
Atesa la conveniència de garantir la imparcialitat de la Corporació en les properes
eleccions municipals i de mantenir una màxima austeritat en l’actual situació de crisi
econòmica.
Per això, presenten la següent:
MOCIÓ
El Ple de la Diputació de Barcelona acorda:
a) Suspendre de forma immediata totes les campanyes institucionals de la
Diputació de Barcelona i els seus organismes, en tots els suports publicitaris i
per tots els conceptes, inauguracions i esdeveniments fins a la celebració de
les eleccions del proper 22 de maig i, en concret, qualsevol campanya que
tingui per objecte difondre la imatge o la obra dels actuals governs municipals.
b) Mantenir únicament les campanyes que siguin estrictament imprescindibles per
al bon funcionament dels serveis públics i informació de la Diputació de
Barcelona, sempre que siguin neutrals i no continguin cap tipus d’eslògan o
logotip que pogués contenir elements identificatius de partits polítics o d’altres
campanyes de propaganda institucional, susceptibles de generar confusió als
ciutadans en el moment electoral.”
Per defensar el contingut de la Moció que presenta el grup popular, el portaveu Sr.
Riera va prendre la paraula per manifestar el següent:
Nosaltres presentem aquesta moció perquè, en les darreres convocatòries electorals,
la Diputació de Barcelona ha donat suport en premsa, amb insercions de premsa i en
forma de reportatges, a governs municipals de diferents, i per la mateixa Diputació,
ajuntaments. Nosaltres vàrem ja dir en aquells moments que ens semblava que no era
una situació d’igualtat amb altres ajuntaments que no rebien aquesta condició i vam dir
que no ens queixaríem a posteriori.
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Presentem aquesta moció per dos motius, per una doble vessant:
- la primera, la de què hi hagi un pla d’igualtat amb unes eleccions per a tothom, i
- la segona, amb una crisi econòmica com la que estem partint, jo crec que seria una
bona mesura, ja ho ha fet la Junta Electoral Central, ja ens ha dit com han de ser
aquestes eleccions i s’ha limitat el termini i, per tant, voldríem que la Diputació
donés un exemple d’austeritat reduint al màxim o, fins i tot eliminant, com
demanem, les campanyes que van destinades a lloar aquelles accions que els
ajuntaments han anat produint i que, al final, s’han produït per una necessitat de
funcionament pròpia de servei als ciutadans.
Per tant, igualtat i crisi econòmica. Nosaltres, en la línia del que s’ha fet a l’Ajuntament
de Barcelona, la presentem també a la Diputació i, per tant, demanem el vot a favor
d’aquells que, en l’Ajuntament de Barcelona, també ens el van donar. Vostès ens han
anunciat que votaran en contra perquè compliran la llei i nosaltres els diem: “Home.
Faltaria més. Ja sabem que compliran la llei i entenem que així ha de ser”. I esperem
que així sigui perquè no seria la primera vegada que la Junta Electoral ha de cridar
l’atenció o ha de sancionar per una campanya indeguda o per haver comès algun tipus
d’abús. Per tant, nosaltres els demanem que aquesta moció s’entengui com una moció
d’austeritat i demanem el vot afirmatiu d’aquesta cambra.
A continuació el portaveu de Convergència i Unió Sr. Ciurana, expressar el vot
d’abstenció respecte a la Moció, perquè entenem que la llei està per complir-la, tant en
un sentit com en l’altre i la llei estableix uns terminis que situen el 28 de març, o el 29
si comptem la data de publicació, com a data límit per fer segons quin tipus
d’actuacions. En una institució normal presidida per un criteri equànime i sense
voluntat de fer-se el llest o de fer frau de llei, és evident que aquí el que hem de dir és:
“Que es compleixi la llei, que hi ha una data límit, no?”
Com que vostè ha citat l’Ajuntament de Barcelona i el posicionament del nostre Grup a
l’Ajuntament de Barcelona, al marge d’altres consideracions locals que van motivar un
determinat sentit del vot, és evident que, tot i que no hi estem d’acord, la nostra
experiència amb la Diputació de Barcelona és que té un punt més de modèstia que
l’Ajuntament de Barcelona a l’hora de fer campanyes institucionals. Sí que ens podem
trobar alcaldes excèntrics que es gastin 780.000 euros fent una exposició sobre
“Barcelona direccions”. Ens els trobem i, per això, tenim un determinat posicionament
a l’Ajuntament de Barcelona o alcaldes excèntrics que, casualment, són els mateixos
que es gasten 500.000 euros només en enviar dos butlletins de “Barcelona informació”
durant el mes de març perquè saben que si l’envien al mes d’abril estarien incomplint
la llei. Sí, però tot això és frau de llei i és la jugada curta. Entenem que nosaltres, com
a institució, el que hem de fer és bastir i respectar la llei, que marca una data límit del
28 o 29 de març.
Tot seguit va fer us de la paraula el portaveu del Partit dels Socialistes Sr. Labòria,
per manifestar que evidentment, la llei està per complir-la, però és que a més a més,
per a qui no en tingui un coneixement, en aquests moments aquí, en el Plenari, la llei a
partir del mes de gener, és molt més clara, fins i tot més concreta i més restrictiva en
aquest tema i, per tant, està per complir-la, però fins i tot posa cauteles en allò que
podia haver estat en altres períodes preelectorals, no només l’últim, podien haver estat
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actuacions que es toleraven dins la norma, però que podien semblar, més properes a
un interès electoral. Per tant, en aquest sentit, cenyits a la llei, penso que no és només
que ens correspongui sinó que es regula perfectament tot el que fa referència a les
campanyes de caràcter institucional que pot fer aquesta Casa d’aquí fins a les
eleccions; és a dir, amb dos tempus diferents, que és a finals de març, i aquelles que
fins i tot, pot fer aquesta Casa tot i que hi hagin convocades unes eleccions i tenen un
caràcter simplement d’informació de serveis, com seria, per exemple, la campanya
d’informació de prevenció d’incendis, que lògicament no podem fer quan encara fa fred
sinó que l’hem de fer quan toca, prevenir els incendis i, per tant, té caràcter de
campanya de reforç d’un servei i d’informació per al ciutadà. Per tant, aquesta
expressió, que ja sé que no és, no m’hi vull cenyir, de suspendre totes les campanyes
seria una afirmació excessivament contundent, més si es té en compte quines van ser
les campanyes que va fer la Diputació l’any anterior, quines són les campanyes que
porta fetes la Diputació al llarg d’aquest any i vostè comprovaria que totes tenen un
caràcter clarament institucional i que no tenen cap d’aquests perills que vostè
manifesta en el punt b). Per tant, jo entenc que la seva moció tenia un caràcter
“preventiu” des del seu punt de vista, però que no s’escau amb la nostra situació.
Ja que ha tret el tema de l’austeritat, afegí el Sr. Labòria, dir que, en aquest cas, la
Diputació pot presentar una carta de visita molt correcta. Tot el tema de comunicació,
de campanyes de comunicació és dels apartats on la reducció ha estat important; és a
dir, no donaré xifres perquè no les donaria exactes, però sí que donaré percentatges.
Si comparéssim el que es gastava en campanyes d’aquest tipus en campanyes de
tipus general, molt vinculades a l’activitat de la pròpia Casa, aquesta Casa, en el 20072008, hem rebaixat més d’un terç; és a dir, hem anat de xifres de l’entorn de dos
milions a xifres més properes als 700.000 euros que no pas a aquests dos milions. Per
tant l’austeritat és el paquet. És evident que en un procés d’austeritat és aquí a on es
demostra la voluntat de contenció d’aquest apartat que em sembla que, a més a més,
coincidiria amb el que hem fet pràcticament (el coneixement que jo en puc tenir) totes
les administracions locals en el conjunt, com a mínim, del nostre territori i de la
província.
Per al·lusions, el Sr. Riera manifestà que el senyor Ciurana ha parlat que la Diputació
és més assenyada i millor. Jo crec que ha estat molt caritatiu perquè fa quatre anys
vàrem tenir uns episodis d’anuncis i de dispendi, molt curiosament, en diaris molt
concrets, com per exemple, “El Periódico”, de publireportatges d’ajuntaments i, per
tant, jo crec que aprovant aquesta moció consolidaríem aquesta situació i aquesta
voluntat d’austeritat que nosaltres demanem, perquè la temptació sempre és forta i,
d’aquesta manera, evitaríem aquesta possibilitat de temptació. El tema de l’austeritat
no va encaminat a no difondre informació en temes d’incendis o d’aquelles coses que
són absolutament necessàries perquè són qüestions de funcionament de serveis. No
és per aquí. Estem parlant d’altres qüestions que suposo que el senyor Labòria ha
entès perfectament. Per finalitzar amb les intervencions, la Presidència puntualitzà
que la desconfiança és lícita, però no vol dir que la comparteixi. Tenim una llei que és
la que està fixada, uns criteris de complir aquesta llei i el de l’austeritat, abans que
vostès ho plantegin, ho estem executant i és prou conegut també. Per tant, des del
punt de vista dels grups de govern (PSC, ICV-EUiA i ERC), no donaríem suport a la
moció, l’abstenció del Grup de Convergència i Unió i el suport del Grup Popular a la
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moció i, d’aquesta manera, quedaria desestimada, no aprovada, la moció que vostès
han presentat.
I el Ple desestimà la present Moció, per majoria absoluta, amb els vots contraris dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’abstenció dels diputats
assistents del grup de Convergència i Unió i el vot favorable del grup Popular, sent el
resultat definitiu de 26 vots en contra, 15 abstencions i 4 vots a favor.
Seguidament es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació, compresos entre el número 227 fins al 1392. Al propi temps es dona
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compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries
dels dies 27 de gener i 10 de febrer.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 12 hores i 35 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President
Antoni Fogué Moya

La Secretària General
Petra Mahillo García

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 540016 al 540072.
Barcelona, 1 d’abril de 2011

La Secretària General
Petra Mahillo García
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