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ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2011 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 31 de març 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, de la vice-presidenta cinquena, Mercè Conesa Pagès, 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, Antonio 
Carmona López, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, 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, José García Pérez, Carme García Suárez, 
Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez 
Bonancia, Ezequiel Martínez Mulero, Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo, 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 Rossinyol Vidal, 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.  
 
Va excusar la seva assistència l’Im. Sr. Jordi William Carnes Ayats. 
 

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 24 de 
febrer de 2011.  
 

2.- Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Im Sr. Carles Rossinyol 
Vidal, de la Federació de Convergència i Unió, per la Junta electoral de zona de 
Sabadell. 
 

3.- Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Im. Sr. José García Pérez, 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, per la junta electoral de zona de l’Hospitalet de 
Llobregat. 
4.- Dictamen que proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de l’any 2010. 
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5.- Dictamen que proposa aprovar la creació del lloc de treball de Guaita-Vigilant amb 
efectes 1 d’abril de 2011. 
 
6.- Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del 
Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2010, i del corresponent 
informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
7.- Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost 
General de la Diputació per a l’exercici de 2011, i donar compte del corresponent 
informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
 
8.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Esparreguera, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, recaptació i inspecció de determinats ingressos de dret públic municipals i 
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
9.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament del Pla del Penedès a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
10.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i 
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
11.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals. 
 
12.- Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vic 
en relació a avocar les funcions de gestió i recaptació de la taxa pel servei de 
clavegueram. 
 
13.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, del tram de la carretera BV-2416, entre els p.k. 0,830 i 
0,960. 
 
14.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 
El Bruc, del tram de la carretera BV-1104, entre els p.k. 0,000 i 0,199. 
 
15.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 
Gualba, del tram de la carretera BV-5115, entre els p.k. 5,260 i 5,866. 
 
16.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 
Sabadell, del tram de la carretera BV-1414, entre els p.k. 4,600 i 6,900. 
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17.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 
Terrassa, del tram de la carretera BP-1503, entre els p.k. 24,347 i 25,263. 
 
18.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 
la Torre de Claramunt, del tram de la carretera BV-2134, entre els p.k. 0,000 i 0,800. 
 
19.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, del tram de la carretera BV-5023, entre els p.k. 1,740 i 2,250. 
 
20.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, del tram de la carretera BP-1417, entre els p.k. 11,460 i 13,750, 
del tram de la carretera BP-1503, entre els p.k. 13,750 i 13,850, del tram de la 
carretera BP-1413, entre els p.k. 4,865 i 6,360 i del tram de la carretera BV-1462, entre 
els p.k. 11,300 i 14,244. 
 
21.- Decret dictat per el President de la Diputació, en virtut del qual es declara 
l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els efectes del temporal de 
pluges dels dies 12, 13, 14, 15 i 16 de març de 2011. 
 
22.- Decret dictat per el President de la Diputació, en virtut del qual es declara 
l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els efectes produïts a 
conseqüència d’un esllavissament a la carretera BP-1121, p.k. 3,850 (T.m.Monistrol de 
Montserrat). 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de l’Àrea d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona com a membre de l’Associació de Propietaris Forestals Serra 
de Bellmunt-Collsacabra. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació de la concessió 
administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí a Tagamanent, 
dins el Parc Natural del Montseny, per import de vint-i-sis mil (26.000) €. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments de Mura, Navarcles, El Pont de Vilomara-Rocafort, Sant 
Fruitós de Bages, Talamanca i l’Associació de Propietaris Forestals Valls de Montcau 
per establir directrius per la redacció i gestió d’un Pla Marc de restauració i millora 
forestal. 
 
26.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la dissolució del Consorci de Turisme 
Paisatges del Ter d’Osona, així com la seva liquidació en els termes aprovats pel 
Consell General del Consorci en reunió de data 2 de març de 2011. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 4

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 Presidencia anuncià que tal com s’havia acordat a la Junta de 
Portaveus, es donaria lectura d’una Declaració Institucional de la Diputació de 
Barcelona en solidaritat amb el Japó, i al propi temps agrair d’una manera molt 
especial l’assistència i la presència del senyor Cònsol General del Japó a Barcelona, 
que ens acompanya en aquest moment.  
 

Declaració institucional de la Diputació de Barcelona de solidaritat amb el 
Japó amb motiu del desastre que l’ha assolat recentment. 
 
L’11 de març de 2011 un terratrèmol, seguit d’un tsunami, va devastar la regió de 
Tohoku i la costa del Pacífic al Japó. Les conseqüències, tant des del punt de vista 
de la destrucció material, com, sobretot, pel que fa al nombre de víctimes i 
desapareguts, han estat terriblement dramàtiques. 
 
La província de Barcelona manté des de fa anys unes excel·lents relacions amb el 
Japó, particularment en el marc de la xarxa Mayors for Peace, presidida per 
l’alcalde d’Hiroshima, i col·labora amb la Casa Àsia. 
 
El territori de la província de Barcelona concentra el 70% de totes les empreses 
japoneses establertes a Espanya. A la vegada, llaços de cooperació comercial, 
cultural, turística i academicocientífica cada vegada més sòlids uneixen la 
ciutadania de la província de Barcelona amb la del Japó. 
 
Per això, la Diputació de Barcelona expressa el seu suport i solidaritat amb els 
ciutadans i ciutadanes del Japó en aquests moments difícils. 
 
Davant les conseqüències d’un desatre natural d’aquestes dimensions i d’un greu 
accident nuclear, els membres del ple de la Diputació de Barcelona volem 
manifestar, en nom de la corporació, la nostra commoció pels danys i pel patiment 
causats pel terratrèmol i pel tsunami que han afectat aquest país amic. 
 
Si bé la naturalesa ha tornat a mostrar la seva imatge més implacable, també ha fet 
aparèixer una actitud serena i un esperit de superació exemplars de la ciutadania 
del Japó davant l’adversitat. Aquestes qualitats del poble japonès no només han 
permès rebaixar l’impacte dels estralls, sinó que, com esperem i desitgem, seran 
claus per facilitar una ràpida sortida de la crítica situació actual. 
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En nom de la Diputació i dels municipis de la província de Barcelona, volem 
expressar el nostre condol per les víctimes d’aquesta catàstrofe i el nostre suport a 
les persones que n’han patit les conseqüències, en especial a les zones més 
afectades com Sendai, Fukushima i la prefectura de Miyagi, i posem a la disposició 
de les autoritats locals japoneses la col·laboració del municipalisme barceloní. 
 
Fem arribar aquesta oferta i el nostre condol al cònsol general del Japó a Barcelona 
i li demanem que transmeti a les autoritats japoneses i als seus compatriotes 
l’expressió més sincera de solidaritat de la Diputació de Barcelona. 
 
Finalment, la Diputació s’adhereix a la declaració del dia de Sant Jordi d’enguany 
com a Dia de la solidaritat amb el Japó, acordada pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya, i convida i encoratja els municipis de la província que encara no ho 
hagin fet perquè també s’hi adhereixin, en senyal de suport i d’afecte fraters envers 
el poble del Japó. 

 
Un cop feta la lectura d’aquesta declaració institucional, acordada per tots els 
membres d’aquesta Corporació, per tots els diputats i diputades i tots els grups que 
representen, la Presidència va demanar als presents un minut de silènci. 
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 24 
de febrer de 2011.  
 
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 
data 24 de febrer 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.- Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Im Sr. Carles 
Rossinyol Vidal, de la Federació de Convergència i Unió, per la Junta electoral 
de zona de Sabadell. 
 
La Presidència sol·licità al Sr. Carles Rossinyol Vidal que s’apropés a la taula 
presidencial per tal de procedir a la pressa de possessió del càrrec de Diputat 
Provincial, un cop entregada la credencial acreditativa de Diputat, 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?” 
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el qual respongué: 
 
 “Ho prometo”. 
 
Seguidament la Presidència lliurà al Diputat l’escut de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
3.- Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Im. Sr. José García 
Pérez, del Partit dels Socialistes de Catalunya, per la junta electoral de zona de 
l’Hospitalet de Llobregat. 
 
La Presidència sol·licità al Sr. José Gaarcía Pérez que s’apropés a la taula 
presidencial per tal de procedir a la pressa de possessió del càrrec de Diputat 
Provincial, un cop entregada la credencial acreditativa de Diputat, 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 ?” 
 

el qual respongué: 
 
 “Ho prometo”. 
 
Seguidament la Presidència lliurà al Diputat l’escut de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
4.- Dictamen de data 21 de març de 2011 que proposa aprovar la Memòria de la 
Gestió Corporativa de l’any 2010. 
 
“Vista la Memòria que, en compliment de l'article 149 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ha redactat la Secretaria General 
d'aquesta Corporació, donant compte detallat de la gestió corporativa durant l'any 
2010. 
 
Vist així mateix, l'informe de la Junta de Govern, aquesta Presidència, sotmet  a 
l’aprovació del Ple l ‘acord següent: 
 
APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a l'any 2010, d'acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 

5.- Dictamen de data 8 de març de 2011 que proposa aprovar la creació del lloc 
de treball de Guaita-Vigilant amb efectes 1 d’abril de 2011. 
 

“Vista la necessitat manifestada per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de 
reconèixer formalment dins de la Diputació de Barcelona l’existència d’un nou lloc de 
treball que aglutini les responsabilitats vinculades amb el desenvolupament de les 
funcions de d’observació i vigilància del territori, amb l’objectiu de reforçar el pla de 
vigilància i prevenció d’incendis dels espais integrats en la Xarxa de Parcs Naturals de 
la Corporació. 
 
Atès que la formalització d’aquest nou lloc de treball permetrà dotar l’Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals d’una nova figura organitzativa caracteritzada per l’atribució de 
responsabilitats específiques en l’àmbit de l’observació i vigilància del territori durant el 
desenvolupament estival del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
(PVI), la qual cosa garantirà l’existència d’un lloc de treball degudament identificat que 
assumeixi un conjunt de funcions diferenciades de les desenvolupades pels Guardes 
Forestals dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
De la mateixa manera, atesa aquesta diferenciació substancial de funcions entre el 
Guarda Forestal i aquest nou lloc de Guaita-Vigilant, es fa necessària la creació d’una 
nova categoria que permeti identificar aquest lloc de treball dins de la Plantilla de la 
Corporació. 
 
Atès que s’ha procedit, per part dels tècnics de la Direcció de Serveis de Recursos 
Humans a la descripció funcional d’aquest nou lloc, i a la seva valoració i classificació 
en termes d’especial dificultat tècnica, responsabilitat, condicions de desenvolupament 
de treball, dedicació i incompatibilitat.  
 
Atès que la configuració d’aquest nou lloc ha estat objecte de tractament en les 
sessions de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona els dies 8 i 14 de febrer d’enguany. 
 
Vist que l’article 33.2.f) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local atribueix al Ple de la Corporació l’organització de la Corporació.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de 
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Crear el lloc de treball base de Guaita-Vigilant, amb les característiques i 
funcions que figuren en la fitxa annexa a aquesta resolució. 
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Segon.- Crear la categoria Guaita-Vigilant (codi ID) integrada en la plantilla de 
funcionaris d’aquesta Corporació dins l’escala d’administració especial, subescala de 
serveis especials, classe comeses especials i grup de classificació C, subgrup C2. 
 
Tercer.- Crear el lloc de catàleg D.12.SE14, com a conseqüència de la valoració 
d’aquest lloc en termes de competència, solució de problemes i responsabilitat, amb 
l’estructura retributiva que es detalla en el següent quadre: 
 

Sou 
base 

Comp. 
Destinació 

Factor 
Base 

Factor Base 
Complementari

F.H.C 
Factor 

Penosita
t / Perill 

Productivitat

599,25 € 260,07 € 286,43 € 42,60 € 164,22 € 64,90 € 47,76 € 

 
Quart.- Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 d’abril de 2011”. 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup de Convergència i 
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup Popular, sent el resultat definitiu de 
46 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Intervenció General 
 
6.- Donar compte del decret de la Presidència de data 25 de febrer de 2011 que 
resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2010, i del corresponent informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
“L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost 
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions 
el 31 de desembre de l’any natural corresponent.  
 
D’acord amb l’apartat tercer del mateix article 191, la liquidació del pressupost de la 
Diputació ha estat informada per la Interventora i es presenta per a la seva aprovació 
pel President. 
 
De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRHL, les liquidacions dels 
pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 
Fundació Pública Casa Caritat i Organisme de Gestió Tributària, informades per les 
respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació pel 
President de la Diputació. 
 
La liquidació del Pressupost General posa de manifest els aspectes requerits en 
l’article 93 del RD 500/1990 i en l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la 
qual s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local.   
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Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, que s’elevarà al Ple, emès amb caràcter independent i que 
s’incorpora al previst a l’article 191.3, 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. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

R E S O L U C I Ó 
 
Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2010, les magnituds bàsiques de les quals es recullen als quadres que 
segueixen: 

 
Liquidació del Pressupost de la Corporació exercici 2010 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
Conceptes Drets reconeguts 

nets 
Obligacions 

reconegudes 
netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

         a. Operacions corrents 570.687.776,82 505.888.936,99   

         b. Altres operacions no financeres 6.974.997,84 161.432.589,25   

1. Total operacions no financeres (a+b) 577.662.774,66 667.321.526,24   

2. Actius financers 9.777.916,01 19.963.169,62   

3. Passius financers 98.000.000,00 47.393.243,00  

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

685.440.690,67 734.677.938,86 -49.237.248,19 

 

 

 

Ajustaments: 

 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

189.249.630,58 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 26.813.822,55  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 42.512.371,48 173.551.081,65 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 124.313.833,46 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any 2010 Imports any 2009 

1. (+) Fons líquids  252.371.666,18  378.047.967,75 

2. (+) Drets pendents de cobrament   178.874.284,62  127.108.875,37 

       - (+) del Pressupost corrent 115.329.125,27  67.132.557,64  

       - (+) de Pressupostos tancats  11.529.130,06  11.011.229,96  
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       - (+) d’operacions no pressupostàries 52.036.597,32  50.471.900,34  

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

20.568,03  1.506.812,57  

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  89.881.778,07  112.810.012,97 

       - (+) del Pressupost corrent 37.815.128,73  55.071.261,64  

       - (+) de Pressupostos tancats  34.053,09  49.954,59  

       - (+) d’operacions no pressupostàries 52.033.316,72  57.697.618,61  

       - (-) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

720,47  8.821,87  

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 341.364.172,73  392.346.830,15 

II.  Saldos de dubtós cobrament 6.891.068,04  6.631.066,51 

III. Excés de finançament afectat 67.876.169,73 48.695.612,61 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 266.596.934,96 
 

337.020.151,03 

 
Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Institut del Teatre exercici 

2010 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 17.778.955,14 17.482.836,10   

                     b. Altres operacions no 
financeres 

439.755,92 844.389,62   

1. Total operacions no financeres (a+b) 18.218.711,06 18.327.225,72   

2. Actius financers     

3. Passius financers    

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

18.218.711,06 18.327.225,72 -108.514,66 

 

 

Ajustaments: 

 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

604.126,15 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 243.859,02  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 155.664,48 692.320,69 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 583.806,03 

ROMANENT DE TRESORERIA 
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Components Imports any 2010 Imports any 2009 

1. (+) Fons líquids  1.854.758,85  2.055.713,19 

2. (+) Drets pendents de cobrament   1.245.614,82  1.237.618,99 

       - (+) del Pressupost corrent 1.126.664,64  1.150.196,32  

       - (+) de Pressupostos tancats  48.768,63  45.694,57  

       - (+) d’operacions no pressupostàries 70.181,55  41.728,10  

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  1.467.923,51  1.551.899,70 

       - (+) del Pressupost corrent 1.126.943,75  1.178.990,66  

       - (+) de Pressupostos tancats    1.617,28  

       - (+) d’operacions no pressupostàries 340.979,76  371.291,76  

       - (-) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

 

    

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 1.632.450,16  1.741.432,48 

II.  Saldos de dubtós cobrament 29.669,26  32.379,92 

III. Excés de finançament afectat 101.449,62 57.650,09 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.501.331,28 
 

1.651.402,47 

 
Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Patronat d’Apostes exercici 

2010 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 2.738.006,05 2.760.461,47   

                     b. Altres operacions no 
financeres 

 96.336,55   

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.738.006,05 2.856.798,02   

2. Actius financers     

3. Passius financers    

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

2.738.006,05 2.856.798,02 

 

-118.791,97 

 

Ajustaments: 
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4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

356.682,20  

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  356.682,20 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 237.890,23 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any 2010 Imports any 2009 

1. (+) Fons líquids  716.440,15  1.158.589,81 

2. (+) Drets pendents de cobrament   411.149,06  407.246,81 

       - (+) del Pressupost corrent 256.251,69  317.914,25  

       - (+) de Pressupostos tancats  7.748,92  19.819,26  

       - (+) d’operacions no pressupostàries 147.148,45  69.513,30  

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  602.559,10  927.946,22 

       - (+) del Pressupost corrent 409.808,67  424.980,02  

       - (+) de Pressupostos tancats    280.000,00  

       - (+) d’operacions no pressupostàries 192.750,43  222.966,20  

       - (-) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

 

    

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 525.030,11  637.890,40 

II.  Saldos de dubtós cobrament    

III. Excés de finançament afectat   

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 525.030,11 
 

637.890,40 
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Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Fundació Pública Casa de 
Caritat exercici 2010  

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
Conceptes Drets 

reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 1.011,27    

                     b. Altres operacions no 
financeres 

    

1. Total operacions no financeres (a+b) 1.011,27    

2. Actius financers     

3. Passius financers    

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

1.011,27  1.011,27 

 

 

Ajustaments: 

 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.011,27 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any 2010 Imports any 2009 

1. (+) Fons líquids  254.478,66  253.540,70 

2. (+) Drets pendents de cobrament   142,65  69,34 

       - (+) del Pressupost corrent 142,65  69,34  

       - (+) de Pressupostos tancats      

       - (+) d’operacions no pressupostàries     

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  5.799,62  5.799,62 

       - (+) del Pressupost corrent     

       - (+) de Pressupostos tancats      

       - (+) d’operacions no pressupostàries 5.799,62  5.799,62  

       - (-) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 
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I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 248.821,69  247.810,42 

II.  Saldos de dubtós cobrament    

III. Excés de finançament afectat   

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 248.821,69 
 

247.810,42 

 
Liquidació del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària exercici 2010 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 43.828.401,87 37.714.428,95   

                     b. Altres operacions no 
financeres 

 2.386.800,79   

1. Total operacions no financeres (a+b) 43.828.401,87 40.101.229,74   

2. Actius financers     

3. Passius financers    

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

43.828.401,87 40.101.229,74 3.727.172,13 

 

 

Ajustaments: 

 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

2.140.103,42 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  2.140.103,42 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 5.867.275,55 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any 2010 Imports any 2009 

1. (+) Fons líquids  49.687.020,27  41.111.818,72 

2. (+) Drets pendents de cobrament   310.177,10  1.547.256,03 

       - (+) del Pressupost corrent 25.778,58  34.495,40  

       - (+) de Pressupostos tancats  35.996,60  29.473,29  

       - (+) d’operacions no pressupostàries 248.401,92  1.483.287,34  

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 
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3. (-) Obligacions pendents de pagament  22.827.891,04  19.279.973,17 

       - (+) del Pressupost corrent 3.618.246,01  3.186.365,01  

       - (+) de Pressupostos tancats      

       - (+) d’operacions no pressupostàries 19.209.791,39  16.094.114,93  

       - (-) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

 

146,36 

 

506,77 

 

     

 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 

 

27.169.306,33  23.379.101,58 

II.  Saldos de dubtós cobrament 6.413,42  6.791,01 

III. Excés de finançament afectat 

 
  

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II – III) 27.162.892,91 

 

23.372.310,57 

Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió 
que se celebri, de la liquidació del Pressupost General aprovada per la Presidència, 
integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les dels 
organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació Pública Casa 
Caritat i Organisme de Gestió Tributària. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària elaborat per la Intervenció amb 
caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 191.3 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. 
 
Quart.- REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de la Diputació de Barcelona i 
de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament d’Economia i 
Coneixement i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.” 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
 
 
 
 
 
Servei de Programació 
 
7.- Dictàmens de dates 18 de febrer de 2011 (7.1) i 23 de març de 2011 (7.2) que 
proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 16

la Diputació per a l’exercici de 2011, i donar compte del corresponent informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
 
7.1.- Modificació 2/2011 del pressupost de l’Organisme Autònom de Gestió 
Tributària de l’exercici 2011 
 
“Vista la proposta de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, en què es considera 
necessari efectuar una modificació del pressupost de l’entitat de l’exercici 2011, 
d’acord amb el detall que es recull a la part dispositiva. 
 
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat 
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent. 
 
Vist el que estableixen els arts. 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, 
en matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost. 
 
Vist l’art. 5 i següents de les bases d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom 
de Gestió Tributària per a l’exercici 2011. 
 
Vist l’apartat número 5 de la Circular 16/08, sobre modificacions del pressupost. 
 

Vist l’informe de la Intervenció delegada. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i segons el punt 4.1.b i 4.1.g de la 
Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació 
de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de 
data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, del 23 de juny de 2010, el 
diputat que subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per delegació de la 
presidència, proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 
 A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 2/2011 del Pressupost de 
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de l’exercici 2011, per un import total de 
dos-cents vint mil euros (220.000,00 EUR), que es tramita mitjançant un suplement de 
crèdit, finançat amb romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2010, amb el detall 
següent:  
 

Pressupost de Despeses 
 

Suplements de crèdit 
 

SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ 
    2/2011 
932/64101 Desenvolupament aplicatius 220.000,00
  Total cap. 6 220.000,00
   
Pressupost d’Ingressos 
 
Finançament amb aplicació de romanent  líquid de tresoreria 
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SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ 
    2/2011 

87000 Romanent de tresoreria  220.000,00
  Total cap. 8 220.000,00

 
Segon.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils 
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se 
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord. 
 
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Quart.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a l’Administració 
Estatal i Autonòmica.” 
 

Respecte a aquest punt (7.1 i 7.2), el portaveu de Convergència i Unió, Sr. Ciurana, 
volgué expressar l’abstenció del seu grup i cridar l’atenció que tres mesos tot just, tres 
mesos després de l’aprovació del Pressupost, estem fent una modificació de crèdit del 
10% del Pressupost. Crec, afegí, que aquesta és una manera poc adequada de portar 
en aquest cas les previsions pressupostàries i el desenvolupament del Pressupost de 
l’exercici en curs. 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats 
assistents del grup de Convergència i Unió i del grup Popular, sent el resultat definitiu 
de 29 vots a favor i 21 abstencions. 
 
7.2.- Modificació de crèdit núm. 6/2011 
 
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de 
despeses del pressupost 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. 
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Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 
d’acord amb la Circular 16/2008 de la Intervenció General, sobre modificacions de 
pressupost. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que 
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa 
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat 
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Atès que les bases 18a a 22a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’apartat 4.1.b) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i 
de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,  l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 6/2011 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2011, que recull suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, i 
transferències de crèdit, per un import total de setanta milions cinc-cents seixanta-un 
mil nou-cents seixanta euros amb vuitanta-sis cèntims (70.561.960,86 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, 
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de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 

I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds 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 29 vots a favor i 21 abstencions. 
 

Organisme de Gestió Tributària 
 

8.- Dictamen de data 18 de febrer de 2011 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, recaptació i inspecció 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’Esparreguera en data 16 de desembre de 2010 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, recaptació i 
inspecció 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 
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Primer.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera, 
en data 16 de desembre de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
Les funcions que en relació a la gestió, recaptació i inspecció es deleguen són: 

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
II  - Taxa per traspàs de parades de mercat 
 
Les funcions que en relació a la recaptació es deleguen són: 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

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

 
III – Sancions administratives 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquest ingrés es deleguen són: 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Execucions subsidiàries 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquest ingrés es deleguen són: 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquest ingrés es deleguen són: 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – La declaració de crèdits incobrables i baixes per referència, en relació als 
ingressos de dret públic municipal respecte dels quals hagin estat delegades en la 
Diputació de Barcelona les funcions de recaptació, quan concorrin les causes previstes 
normativament per a dita declaració. 
 
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’Esparreguera a favor de la 
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic 
que a continuació s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immoble 
 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 valor-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 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. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

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

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, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora 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 -  Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
VI –  Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil. 

a) Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
b) Revisió de les autoliquidacions presentades. 
c) Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
l) Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
m) Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
n) Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
VII – Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus 
urbans. 
 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. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com 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. 
 Resolució dels expedients de 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 – Altres taxes per 
 

- Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 
 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. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

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

- Expedició de documents administratius. 
- Prestació del transport adaptat per a persones amb mobilitat i autonomia reduïda. 
- Servei d’escola bressol. 
- Llicència d’autotaxis i vehicles de lloguer. 
- Instal·lació de quioscos a la via pública. 
- Servei d’ensenyaments especials (escola de música i escola d’esports). 
- Servei de piscina municipal i instal·lacions esportives. 
- Taxa per la prestació del servei d’assistència i estada a la residència municipal d’avis. 
- Utilització de parades en el mercat municipal. 
- Prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals. 
- Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
- Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 
d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
- Intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
- Llicències urbanístiques. 
- Instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen 
el domini públic local. 
 

 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. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
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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. 
 

IX – Quotes d’urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
X – Altres ingressos de dret públic 
- Preu públic per la prestació de publicitat a l’emissora municipal. 
- Altres ingressos, tant tributaris com no tributaris, que l’ajuntament pugui liquidar. 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora 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. 
 
XII  - Taxa per traspàs de parades de mercat 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
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 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 
per l’ORGT. 

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

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIV – Execucions subsidiàries 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XV – Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XVI – La declaració de crèdits incobrables i baixes per referència, en relació als 
ingressos de dret públic municipal respecte dels quals hagin estat delegades en la 
Diputació de Barcelona les funcions de recaptació, quan concorrin les causes previstes 
normativament per a dita declaració. 
 
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. 
 
9.- Dictamen de data 18 de febrer de 2011 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Pla del Penedès a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats ingressos 
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de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 
 

“El Ple de l’Ajuntament del Pla del Penedès en data 26 de maig de 2010 i 24 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. 
 

En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist el punt 6 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010, en relació a les competències que atribueix a la 
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 14, apartat n, dels estatuts de 
dit Organisme. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Pla del 
Penedès, en data 26 de maig de 2010 i 24 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 
 

Les funcions que en relació a la recaptació 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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II – Sancions administratives 
 
Les funcions que en relació a la recaptació 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
III – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Les funcions que en relació a la recaptació 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
2.- ACCEPTAR l’ampliació de la delegació dels acords municipals adoptats amb 
anterioritat a aquesta data relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona que 
abasten les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, amb les actuacions següents: 
 
- Aprovació dels crèdits incobrables. 
 
3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Ple 
del Penedès, en data 26 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’indica: 
 
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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Segon.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament del Pla del Penedès a favor de la 
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
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 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

a) Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
b) Revisió de les autoliquidacions presentades. 
c) Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
l) Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
m) Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
n) Aprovació de crèdits incobrables. 
o) Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  

 
V - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
 Aprovació de crèdits incobrables. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

VI – Taxes per: 
 Recollida d’escombraries. 
 Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a 

aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 Llicències urbanístiques. 
 Servei de clavegueram. 
 Expedició de documents administratius: plaques informatives de llicències d’obres. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

VII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
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 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
IX – Quotes d’urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Execucions subsidiàries 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

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

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

Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer i segon en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
10.- Dictamen de data 24 de febrer de 2011 que proposa aprovar l’acceptació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de tributs i 
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 Premià de Mar en data 26 de gener de 2011 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 de la Diputació de Barcelona, previ informe favorable de la 
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Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, en 
data 26 de gener de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen: 
 
I – Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

 
III – Preus públics: 
 Per utilització dels edificis i instal·lacions dels centres públics d’educació infantil i 

primària. 
 Per celebració de casaments civils als espais municipals. 
 Per utilització tanques i senyals de trànsit a instàncies de particulars. 
 Les funcions delegades són: 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el 

règim de liquidació establert. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de 

liquidació establert. 
 Expedició de documents cobratoris. 
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 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

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

 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat a aquesta data pel ple de l’Ajuntament de Premià de Mar a favor de la 
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

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

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
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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. 
 
VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general i  de les empreses prestadores del 
servei de telefonia mòbil. 

a) Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
b) Revisió de les autoliquidacions presentades. 
c) Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
l) Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
m) Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
n) Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
VII – Contribucions especials 
 Notificacions de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Taxes 
 Taxa per cementiri municipal. 
 Taxa per recollida domiciliària d’escombraries i tractament de les mateixes. 
 Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per 

aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. 
 Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies de construcció, runes, 

tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat 

lucrativa. 
 Taxa per la prestació dels serveis integrals de l’Administració municipal en les 

activitats i instal·lacions. 
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 Taxa per la tramitació d’instruments de planejament, gestió i execució i per 
tramitació de llicències urbanístiques. 

 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situat 
en terrenys d’ús públic, indústries ubicades al carrer i ambulant i rodatge de 
cinema. 

 Taxa dels documents que expedeixen o de què entenen l’Administració o les 
autoritats municipals a instàncies de part. 

 Taxa d’expedició de plaques i distintius. 
 Taxa per llicència d’autotaxi. 
 Taxa per la tramitació de les concessions de les plaques de l’aparcament 

municipal. 
 Taxa per la connexió a la xarxa de clavegueram. 
 

Les funcions delegades són: 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el 

règim de liquidació establert. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de 

liquidació establert. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

IX – Preus públics 
 Preu públic Emissora municipal. 
 Preu públic Ensenyament Escola de Música. 
 Preu públic Museu Estampació. 
 Preu públic per Casal d’estiu. 
 Preu públic per escola bressol. 
 Preu públic per pista poliesportiva Voramar. 
 Preu públic per programa d’activitat dones. 
 Preu públic per regidora de la Gent Gran. 
 Preu públic per tallers inclosos programa preventiu escoles. 
 Preu públic per utilització de les instal·lacions de l’escola de Música. 
 Preu públic per utilització del centre cívic. 
 Preu públic pe utilització dels Pavellons d’esports. 
 Preu públic per viver d’emprenedors i d’empreses. 
Les funcions delegades són: 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el 

règim de liquidació establert. 
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 Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de 
liquidació establert. 

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

per l’ORGT. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Quotes d’urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Concessions Administratives 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de 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 les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Execucions subsidiàries 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
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 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIV – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XV – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 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.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
11.- Dictamen de data 18 de febrer de 2011 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Cecília 
de Voltregà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 
 
“El ple de l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà en data 28 d’octubre de 2010 
acordà l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
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 dictamen 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 
Santa Cecília de Voltregà, en data 28 d’octubre de 2010 referida a l’exercici de les 
funcions delegades a la Diputació de Barcelona 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. 
 

Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a coneixement 
general, d’acord amb el que estableix l’article 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 també 
a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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12.- Dictamen de data 22 de febrer de 2011 que proposa restar assabentat de 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vic en relació a avocar les funcions de gestió i 
recaptació de la taxa pel servei de clavegueram. 
 
“L’Ajuntament de Vic té delegades en la Diputació de Barcelona les funcions 
necessàries per a la gestió i recaptació de la taxa pel servei de clavegueram, per acord 
del Ple de l’Ajuntament de data 27 de novembre de 2000 i que el Ple de la  Diputació 
en va acceptar la delegació el dia 21 de desembre de 2000. 
Les funcions amb relació a la gestió i recaptació delegades són: 
 Realització de liquidacions per determinar el deute tributari. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors – rebuts i notificacions individuals. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en voluntària com en executiva. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució d’expedients de resolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
En sessió plenària de 3 de novembre de 2010, l’Ajuntament de Vic va aprovar 
inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa pel 
servei de clavegueram, en el sentit següent: gestió. Article 10.2 El cobrament 
d’aquesta taxa, per raons d’eficàcia, serà realitzat per empresa concessionària del 
servei d’aigua potable, que trimestralment cobrarà l’import de la taxa corresponent 
amb els rebuts d’aigua. Conseqüent amb això, el Ple de l’Ajuntament de Vic de 17 de 
gener de 2011 acordà l’avocació de les competències delegades a la Diputació de 
Barcelona pel que respecta a les funcions necessàries per a la gestió i recaptació de la 
taxa pel servei de clavegueram. 
 
L’article 9.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya disposa, entre altres coses, que “la resolució 
d'avocació ha d'ésser motivada i s'ha de notificar a les persones interessades en el 
procediment administratiu, si n'hi ha, amb anterioritat a la resolució d'aquest, o bé 
publicar en el diari o butlletí oficial corresponent, si hi ha una pluralitat indeterminada 
de persones interessades. Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs, 
tot i que es pot impugnar en el recurs que, si escau, s'interposi contra la resolució del 
procediment. (...)”. 
 
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 del següent 
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ACORD 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTAT de l’acord del Ple de l’Ajuntament Vic de data 17 de 
gener de 2011 d’avocar les competències delegades a favor de la Diputació de 
Barcelona referent a les funcions de gestió i recaptació de la taxa pel servei de 
clavegueram, excepte en tots aquells rebuts i liquidacions que a la data de l’acord de 
17-1-2011 hagi estat iniciat al procediment cobratori per part de l’Organisme de Gestió 
Tributària, que  el continuarà fins a la seva finalització. 
 
Segon.- Publicar en el butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu 
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària l’acord municipal d’avocació, de 17 de 
gener de 2011, de les funcions de gestió i recaptació de la taxa pel servei de 
clavegueram, per a general coneixement i efectes. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
13.- Dictamen de data 8 de març de 2011 que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, del tram de la 
carretera BV-2416, entre els p.k. 0,830 i 0,960. 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, en sessió ordinària 
celebrada en data 5 de desembre de 2002, va adoptar un acord, notificat a aquesta 
Diputació mitjançant ofici de data 9 de desembre de 2002, en virtut del qual va 
demanar el traspàs a l’Ajuntament del tram final de la carretera BV-2416 (coincidint 
amb el tram urbà).  
  
Atès que la referida petició de la Corporació municipal comportava el traspàs de 
titularitat a l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual es troba 
compresa dins de la xarxa de les carreteres actualment de la titularitat de la Diputació 
de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de 
carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, actualment vigent. 
 
Atès, però, que, d’acord amb la normativa que es trobava vigent en el moment  que es 
va formular la petició municipal de traspàs d’aquest tram de carretera, consistent en la 
Disposició Transitòria Primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de 
carreteres, corresponia a la Generalitat de Catalunya la titularitat de totes les 
carreteres de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, però mentre no fos 
efectiu el procés de transferència de la seva titularitat efectiva que estava previst en 
aquella Llei, s’atribuïen a la Diputació de Barcelona facultats de simple gestió sobre 
aquestes carreteres en ordre a la seva conservació i explotació.  
 
Atès, per tant, que en virtut de la normativa aleshores vigent que regulava el 
procediment de traspassos de titularitat de les carreteres, en la Llei 7/1993, de 30 de 
setembre, de carreteres i en el Reglament general de carreteres, aprovat per Decret 
293/2003, de 18 de novembre, l’expedient de traspàs només es podia promoure a 
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instància de l’Ajuntament o del Departament competent de la Generalitat, de manera 
que la petició de traspàs a favor d’un Ajuntament, formulada pel propi Ajuntament, de 
la titularitat d’un tram determinat d’una carretera de la xarxa de carreteres gestionades 
per la Diputació, implicava que la resolució de l’expedient iniciat amb motiu d’aquesta 
petició municipal havia de ser acordada per part del Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya, amb un informe tècnic favorable, que havia de ser emès, 
amb caràcter previ, per part del Servei competent d’aquesta Diputació (aleshores, el 
Servei de Vies Locals, i actualment, la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat), i aprovat per acord del Ple d’aquesta Diputació. Amb la notificació a la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de cada acord adoptat pel Ple de la 
Diputació en cada expedient de traspàs, s’efectuava la tramesa de tot l’expedient 
administratiu iniciat per la Diputació de cada sol·licitud del traspàs, al Departament 
corresponent de la Generalitat (aleshores, el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, actualment, Departament de Territori i Sostenibilitat), perquè fos 
l’òrgan competent del Departament  de la Generalitat el que dictés l’oportuna resolució 
de la seva competència, en virtut de la qual es resolia la petició formulada per 
l’Ajuntament i es feia efectiu el traspàs de la titularitat a favor de l’Ajuntament 
peticionari. 
 
Atès que, actualment, d’acord amb la normativa vigent, en virtut del que es disposa en 
aquest sentit en l’article 6. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,  és la Diputació de Barcelona la que té atribuïda la 
titularitat de totes les carreteres de la seva xarxa local, i no simplement facultats de 
gestió, i concretament, ostenta la titularitat sobre la via que és objecte de la petició que 
s’estudia en el present Dictamen.  
 
Atès que, en el cas de l’expedient del traspàs de titularitat que ens ocupa, la Diputació 
de Barcelona, en acord plenari, adoptat en sessió ordinària celebrada en data 27 de 
febrer de 2003, va iniciar un expedient de traspàs de jurisdicció a favor de l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, segons la petició formulada pel propi Ajuntament, del tram 
comprès entre el p.k. 0,830 i el  p.k. 0,960 de la carretera BV-2416, en base al següent 
informe tècnic favorable, emès en data 28 de gener de 2003,  per la Secció de 
Conservació i Explotació, del Servei de Vies Locals (actualment, Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat):  

 
 
(...) 
 
“En resposta a l’ofici de la Secció Administrativa, en relació a la petició d’informe 
referent a  la procedència de l’acceptació de la proposta de traspàs que ha 
sol·licitat l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès del tram final de la carretera BV-
2416, al nucli de l’Arboçar (coincidint amb el tram urbà), des del p.k. 0,830 al 
0,960, s’informa favorablement el mateix, tota vegada que aquest tram no dóna 
cap tipus de continuïtat a la carretera. 
 
El tram en qüestió té una amplada de 5,50 metres de calçada, disposant vorera 
en el marge dret, executada en el seu dia per l’Ajuntament. No es disposa de 
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cap obra de fàbrica ni altres elements de mobiliari.”                           
(...) 
  

Atès que, així mateix, en virtut del referit acord plenari adoptat per aquesta Diputació, 
es va procedir a trametre l’expedient de traspàs iniciat per la Diputació a la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat, perquè procedís a la resolució de l’expedient 
de traspàs per l’òrgan competent de la Generalitat, havent estat rebuda en el Registre 
General  del Departament de Política Territorial i Obres Públiques en data 11 de març 
de 2003 la corresponent notificació de l’acord plenari d’aquesta Corporació, trametent 
l’expedient iniciat per la Diputació sobre la petició municipal.  
 
Atès que en data 17 de febrer de 2011 el referit expedient de traspàs, entre d’altres, ha 
estat retornat per part de la Generalitat a aquesta Diputació, perquè procedeixi a dictar 
resolució definitiva en l’expedient, mitjançant tramesa efectuada amb un ofici de la 
Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de data 8 de febrer de 2011, presentat en el Registre General de la 
Diputació el dia 15 de febrer de 2011, en base a que, d’acord amb la Disposició 
addicional primera del  Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de carreteres, les competències atribuïdes per la Llei a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que (com la Diputació de Barcelona) són titulars de carreteres de Catalunya 
no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes. 
 
Atès que segons l’informe tècnic emès en data 13 de setembre de 2010 pel Servei de 
Planificació de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, res no s’oposa a la 
cessió a l’Ajuntament del referit tram de carretera. 
 
Atès que segons informe tècnic que ha estat emès en data 22 de febrer de 2011 per 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, no s’ha produït cap 
modificació en l’abans indicat tram de la carretera que alteri l’informe tècnic, 
anteriorment transcrit, que en data 28 de gener de 2003 va ser emès per la Secció de 
Conservació del Servei de Vies Locals d’aquesta Diputació, en un sentit favorable a la 
petició municipal de traspàs, el qual va ser aprovat per l’acord del Ple d’aquesta 
Diputació en sessió de data 27 de febrer de 2003, abans citat, ja que no s’ha produït 
cap modificació en aquesta carretera que alteri l’informe favorable emès en el seu dia. 
Atès per tant, que, segons tots els informes tècnics emesos, resulta procedent que per 
part de la Diputació de Barcelona es pronunciï una resolució definitiva favorable sobre 
la petició formulada per l’Ajuntament en relació a l’expedient de traspàs de titularitat a 
la jurisdicció municipal del referit tram de carretera. 
 
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de 
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, 
amb les dades següents: 
 
Carretera:               BV-2416. 
Pk. inicial:   0+830  (Creuament amb camí del bosquet) 
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Pk. final:   0+960  (Final de carretera)   
Longitud del tram: 130 m. 
Amplada:     6,20 m. 
Superfície   806 m2 
Estat del ferm:       Bo 
Senyalització vertical  
    
Pk.  M Tipus Senyal  Descripció  
0+855  E P-15a   Resalt 
0+875  D R-301             Velocitat màxima 40 
 
Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària 
de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, sobre les competències de la Diputació de 
Barcelona respecte a la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit 
territorial. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les 
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents 
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la 
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per 
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que es va iniciar amb motiu de la 
sol·licitud formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en 
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part 
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades 
carreteres de la xarxa local.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de 
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el 
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres 
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat 
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
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Atès que, segons l’article 7. 1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de 
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la 
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per 
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó 
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada 
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és 
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a  la inclusió del traspàs 
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de 
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 
Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves 
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, 
comarcal i local. 
 
Atès que, segons l’article 90. 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen 
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa 
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a 
l’article  47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a 
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució 
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta 
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf 
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.  
  
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea, l’adopció dels 
següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès, en resolució de la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament 
en sessió de data 5 de desembre de 2002, del tram comprès entre el p.k. 0,830 i el 
p.k. 0,960 de la carretera BV-2416, actualment de titularitat de la Diputació de 
Barcelona de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, amb les característiques tècniques 
del referit tram que es determinen en la fitxa de dades geomètriques elaborada per 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part expositiva del present 
Dictamen.   
 
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 
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7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
 
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès els presents acords per al 
seu coneixement i als efectes procedents.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
14.- Dictamen de data 8 de març de 2011 que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament de El Bruc, del tram de la carretera BV-1104, 
entre els p.k. 0,000 i 0,199. 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament del Bruc, en sessió extraordinària celebrada en data 4 
d’octubre de 2006, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici 
de data 6 d’octubre de 2006, presentat en el Registre d’entrada de la Diputació amb 
data 13 d’octubre de 2006, en virtut del qual va demanar a la Diputació que iniciés el 
corresponent expedient per instar el traspàs de la titularitat, a favor de l’Ajuntament, 
del tram de la carretera BV-1104, comprès entre els p.k. 0,000 i 0,199, en tot el seu 
ramal, per haver passat a integrar-se en la xarxa viària municipal. 
 
Atès que la referida petició de la Corporació municipal comportava el traspàs de 
titularitat a l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual es troba 
compresa dins de la xarxa de les carreteres que actualment són de la titularitat de la 
Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la 
Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, actualment 
vigent. 
 
Atès, però, que, d’acord amb la normativa que es trobava vigent en el moment  que es 
va formular la petició municipal de traspàs d’aquest tram de carretera, consistent en la 
Disposició Transitòria Primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de 
carreteres, corresponia a la Generalitat de Catalunya la titularitat de totes les 
carreteres de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, però mentre no fos 
efectiu el procés de transferència de la seva titularitat efectiva que estava previst en 
aquella Llei, s’atribuïen a la Diputació de Barcelona facultats de simple gestió sobre 
aquestes carreteres en ordre a la seva conservació i explotació.  
 
Atès, per tant, que en virtut de la normativa aleshores vigent que regulava el 
procediment de traspassos de titularitat de les carreteres, consistent en la Llei 7/1993, 
de 30 de setembre, de carreteres i el Reglament general de carreteres, aprovat per 
Decret 293/2003, de 18 de novembre, l’expedient de traspàs només es podia 
promoure a instància de l’Ajuntament o del Departament competent de la Generalitat, 
de manera que la petició de traspàs a favor d’un Ajuntament, formulada pel propi 
Ajuntament, de la titularitat d’un tram determinat d’una carretera de la xarxa de 
carreteres gestionades per la Diputació, implicava que la resolució de l’expedient 
iniciat amb motiu d’aquesta petició municipal havia de ser acordada per part del 
Departament competent de la Generalitat de Catalunya, amb un informe tècnic 
favorable, que havia de ser emès, amb caràcter previ, per part del Servei competent 
d’aquesta Diputació (aleshores, el Servei de Vies Locals, i actualment, la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat), i aprovat per acord del Ple d’aquesta 
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Diputació. Amb la notificació a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
cada acord que adoptés pel Ple de la Diputació en cada expedient de traspàs, 
s’efectuava la tramesa de tot l’expedient administratiu iniciat per la Diputació amb la 
sol·licitud municipal de traspàs, al Departament corresponent de la Generalitat 
(aleshores, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, actualment, 
Departament de Territori i Sostenibilitat), perquè fos l’òrgan competent del 
Departament de la Generalitat el que dictés l’oportuna resolució de la seva 
competència, en virtut de la qual es resolia la petició formulada per l’Ajuntament i es 
feia efectiu el traspàs de la titularitat a favor de l’Ajuntament peticionari. 
 
Atès que, actualment, d’acord amb la normativa vigent, en virtut del que es disposa en 
aquest sentit en l’article 6. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, és la Diputació de Barcelona la que té atribuïda la 
titularitat de totes les carreteres de la seva xarxa local, i no simplement facultats de 
gestió, i concretament, ostenta la titularitat sobre la via que és objecte de la petició que 
s’estudia en el present Dictamen.  
 
Atès que, en el cas de l’expedient del traspàs de titularitat que ens ocupa, la Diputació 
de Barcelona, en acord plenari, adoptat en sessió ordinària celebrada en data 21 de 
desembre de 2006, va iniciar un expedient de traspàs a favor de l’Ajuntament del Bruc, 
d’acord amb la petició formulada pel propi Ajuntament, del tram comprès entre el p.k. 
0,000 i el  p.k. 0,199 de la carretera BV-1104, en base al següent informe tècnic 
favorable, emès en data 21 de novembre de 2006,  per la Secció de Conservació i 
Explotació, del Servei de Vies Locals (actualment, Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat):  
 

(...) 
“En resposta a l’ofici de la Secció Administrativa referent a la petició d’informe 
sobre el traspàs de titularitat del pk. 0+000 a 0+199 de la carretera BV-1104 a 
l’Ajuntament del Bruc, us comunico el següent: 
 
La carretera BV-1104 té el seu origen al pk. 0,000, situat a l’encreuament amb la 
carretera N-IIa i finalitza a la plaça de la Parròquia, no tenint en aquests 
moments la funcionalitat de carretera sinó de vial urbà. 
 
És per tot això que s’informa FAVORABLEMENT el traspàs sol·licitat. 
 
S’adjunta fitxa de les característiques tècniques de la via.”             (...) 

 
Atès que, així mateix, en virtut del referit acord plenari adoptat per aquesta Diputació, 
es va procedir a trametre l’expedient de traspàs iniciat per la Diputació a la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat, perquè procedís a la resolució de l’expedient 
de traspàs per l’òrgan competent de la Generalitat, havent estat rebuda en el Registre 
General  del Departament de Política Territorial i Obres Públiques en data 15 de gener 
de 2007 la corresponent notificació de l’acord plenari d’aquesta Corporació, trametent 
l’expedient iniciat per la Diputació sobre la petició municipal.  
 
Atès que en data 17 de febrer de 2011 el referit expedient de traspàs, entre d’altres, ha 
estat retornat per part de la Generalitat a aquesta Diputació, perquè procedeixi a dictar 
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resolució definitiva en l’expedient, mitjançant tramesa efectuada amb un ofici de la 
Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de data 8 de febrer de 2011, presentat en el Registre General de la 
Diputació el dia 15 de febrer de 2011, en base a que, d’acord amb la Disposició 
addicional primera del  Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de carreteres, les competències atribuïdes per la Llei a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que (com la Diputació de Barcelona) són titulars de carreteres de Catalunya 
no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes. 
 
Atès que segons l’informe tècnic emès en data 13 de setembre de 2010 pel Servei de 
Planificació de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, res no s’oposa a la 
cessió a l’Ajuntament del referit tram de carretera. 
 
Atès que segons informe tècnic que ha estat emès en data 22 de febrer de 2011 per 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, l’informe tècnic, anteriorment 
transcrit, que en data 21 de novembre de 2006 va ser emès per la Secció de 
Conservació del Servei de Vies Locals d’aquesta Diputació, en un sentit favorable a la 
petició municipal de traspàs, és actualment vigent, tal com va ser aprovat per l’acord 
del Ple d’aquesta Diputació en sessió de data 21 de desembre de 2006 abans citat, ja 
que no s’ha produït cap modificació en aquesta carretera que alteri l’informe favorable 
emès en el seu dia. 
 
Atès per tant, que, segons tots els informes tècnics emesos, resulta procedent que per 
part de la Diputació de Barcelona es pronunciï una resolució definitiva favorable sobre 
la petició formulada per l’Ajuntament del Bruc en relació a l’expedient de traspàs de 
titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram de carretera. 
 
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de 
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, 
amb les dades següents: 
 
CARRETERA A TRASPASSAR: BV-1104 
 
Carretera:               Pont del Bruc. 
Tram a cedir:          Inici: pk 0,000 corresponent a l’encreuament amb la ctra 
N-IIa                 pk 577,065 
                  Final: pk 0,199 Plaça de la Parròquia del Bruc 
Longitud:                199 mts. 
Amplada mig calçada:      4,52 m 
Superfície aproximada: 899,48 m2 
Estat del ferm:        Bo 
 
Senyalització vertical:       pk           marge  tipus senyal  
    0+002   E  R-2 
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Obres de fàbrica:     pk inicial         pk final    tipus     
    0+022          0+074 Pont sobre el torrent de l’Illa 
 
Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària 
de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, sobre les competències de la Diputació de 
Barcelona respecte a la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit 
territorial. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les 
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents 
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la 
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per 
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que es va iniciar amb motiu de la 
sol·licitud formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en 
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part 
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades 
carreteres de la xarxa local.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de 
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el 
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres 
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat 
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 
Atès que, segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de 
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la 
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per 
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó 
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada 
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és 
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a  la inclusió del traspàs 
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acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de 
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 
Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves 
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, 
comarcal i local. 
 
Atès que, segons l’article 90. 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen 
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa 
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a 
l’article  47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a 
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució 
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta 
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf 
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.  
  
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea, l’adopció dels 
següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat a favor de l’Ajuntament del Bruc, de 
conformitat  amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió 
de data 4 d’octubre de 2006, del tram comprès entre el p.k. 0,000 i el p.k. 0,199 de la 
carretera BV-1104, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona de 
conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, amb les característiques tècniques del referit 
tram que es determinen en la fitxa de dades geomètriques elaborada per l’Oficina 
Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part expositiva del Dictamen present. 
 

Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
 

Tercer..- Notificar a l’Ajuntament del Bruc els presents acords per al seu coneixement i 
als efectes procedents. 
 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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15.- Dictamen de data 10 de març de 2011 que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Gualba, del tram de la carretera BV-5115, 
entre els p.k. 5,260 i 5,866. 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Gualba, en sessió ordinària celebrada en data 17 
de febrer de 2004, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici 
presentat amb data 10 de març de 2004, en virtut del qual va demanar a la Diputació la 
cessió d’un tram de la carretera BV-5115, al seu pas pel nucli urbà de Gualba, que 
l’Ajuntament situa entre els seus p.k. 5,260 i 5,900.  
 
Atès que la referida petició de la Corporació municipal comportava el traspàs de 
titularitat a l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual es troba 
compresa dins de la xarxa de les carreteres que actualment són de la titularitat de la 
Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la 
Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, actualment 
vigent. 
 
Atès, però, que, d’acord amb la normativa que es trobava vigent en el moment  que es 
va formular la petició municipal de traspàs d’aquest tram de carretera, consistent en la 
Disposició Transitòria Primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de 
carreteres, corresponia a la Generalitat de Catalunya la titularitat de totes les 
carreteres de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, però mentre no fos 
efectiu el procés de transferència de la seva titularitat efectiva que estava previst en 
aquella Llei, s’atribuïen a la Diputació de Barcelona facultats de simple gestió sobre 
aquestes carreteres en ordre a la seva conservació i explotació.  
 
Atès, per tant, que en virtut de la normativa aleshores vigent que regulava el 
procediment de traspassos de titularitat de les carreteres, consistent en la Llei 7/1993, 
de 30 de setembre, de carreteres i el Reglament general de carreteres, aprovat per 
Decret 293/2003, de 18 de novembre, l’expedient de traspàs només es podia 
promoure a instància de l’Ajuntament o del Departament competent de la Generalitat, 
de manera que la petició de traspàs a favor d’un Ajuntament, formulada pel propi 
Ajuntament, de la titularitat d’un tram determinat d’una carretera de la xarxa de 
carreteres gestionades per la Diputació, implicava que la resolució de l’expedient 
iniciat amb motiu d’aquesta petició municipal havia de ser acordada per part del 
Departament competent de la Generalitat de Catalunya, amb un informe tècnic 
favorable, que havia de ser emès, amb caràcter previ, per part del Servei competent 
d’aquesta Diputació (aleshores, el Servei de Vies Locals, i actualment, la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat), i aprovat per acord del Ple d’aquesta 
Diputació. Amb la notificació a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
cada acord que adoptés el Ple de la Diputació en cada expedient de traspàs, 
s’efectuava la tramesa de tot l’expedient administratiu iniciat per la Diputació amb 
motiu de la sol·licitud municipal de traspàs, al Departament corresponent de la 
Generalitat (aleshores, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
actualment, Departament de Territori i Sostenibilitat), perquè fos l’òrgan competent del 
Departament  de la Generalitat el que dictés l’oportuna resolució de la seva 
competència, en virtut de la qual s’havia de resoldre la petició de l’Ajuntament i es feia 
efectiu el traspàs de la titularitat a favor de l’Ajuntament peticionari. 
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Atès que, actualment, d’acord amb la normativa vigent, en virtut del que es disposa en 
aquest sentit en l’article 6. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, és la Diputació de Barcelona la que té atribuïda la 
titularitat de totes les carreteres de la seva xarxa local, i no simplement facultats de 
gestió, i concretament, ostenta la titularitat sobre la via que és objecte de la petició que 
s’estudia en el present Dictamen.  
 
Atès que, en el cas de l’expedient del traspàs de titularitat que ens ocupa, i en 
resposta a la petició formulada per l’Ajuntament de Gualba,  la Diputació de Barcelona, 
en acord plenari, adoptat en sessió ordinària celebrada en data 27 de maig de 2004, 
va iniciar un expedient de traspàs a favor de l’Ajuntament de Gualba, del tram de la 
carretera BV-5115 comprès entre el p.k. 5,260 i el  p.k. 5,866, en base al següent 
informe tècnic favorable, emès en data 13 de maig de 2004,  per la Secció de 
Conservació i Explotació, del Servei de Vies Locals (actualment, Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat):  

 
(...) 
“Vista la petició en aquest sentit de l’Ajuntament de Gualba. 
 
Vist el caràcter urbà de la carretera al tram de possible traspàs. 
 
Vist que la calçada de la carretera al tram en qüestió es troba en correcte estat de 
conservació a dia d’avui. 
 
Vistes les consideracions anteriors, entenem que és procedent la incoació de l’expedient 
de traspàs corresponent al tram definit entre els p.k. 5,260 i 5,865 de la carretera BV-
5115 a l’Ajuntament de Gualba. 
 
S’adjunta plànol en el que es defineix gràficament el tram a traspassar.”   
(...) 

 
Atès que, així mateix, en virtut del referit acord plenari adoptat per la Diputació, es va 
procedir per part dels Serveis competents d’aquesta Corporació a trametre l’expedient 
de traspàs iniciat per la Diputació a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, 
perquè aquesta procedís als tràmits pertinents per a la resolució de l’expedient de 
traspàs per l’òrgan competent de la Generalitat, havent estat rebuda en el Registre 
General del Departament de Política Territorial i Obres Públiques en data 9 de juny de 
2004 la corresponent notificació que se li va enviar de l’acord plenari d’aquesta 
Corporació, amb la qual s’adjuntava l’expedient administratiu iniciat per la Diputació 
sobre la petició municipal. 
 
Atès que en data 17 de febrer de 2011 el referit expedient administratiu de traspàs, 
entre d’altres, ha estat retornat per part de la Generalitat a aquesta Diputació, perquè 
procedeixi a dictar resolució definitiva en l’expedient, mitjançant tramesa efectuada 
amb un ofici de la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de data 8 de febrer de 2011, presentat en el Registre 
General de la Diputació el dia 15 de febrer de 2011, en base a que, d’acord amb la 
Disposició addicional primera del  Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, les 
competències atribuïdes per la Llei a l’Administració de la Generalitat corresponen 
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també a les altres administracions públiques que (com la Diputació de Barcelona) són 
titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans 
competents d’aquestes. 
 
Atès que segons l’informe tècnic emès pel Servei de Planificació de la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat, que figura a l’expedient tramès per la 
Generalitat, res no s’oposa a la cessió a l’Ajuntament del referit tram de carretera. 
 
Atès que, a la vista de la devolució de l’expedient per la Generalitat, l’Oficina Tècnica 
de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat d’aquesta Diputació, en data 8 de març de 2011, ha emès un informe tècnic 
en els termes següents: 

 
(...) 
 “En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a la l’existència d’alguna modificació en 
relació a l’estat dels trams de carreteres que es descriuen a continuació i que pugui 
modificar l’informe favorable emès en el seu dia sobre la sol·licitud de traspàs a titularitat 
municipal, us informo el següent: 
  
 En data 30 de març de 2.004 es va emetre informe favorable per part de la Secció de 
Conservació del Servei de Vies Locals el traspàs a l’Ajuntament de Gualba del següent 
tram de carretera: BV-5115 pk. 5+260 a 5+866 
 Que no s’ha produït cap modificació en aquest tram de carretera que alteri  l’informe 
favorable emès en el seu dia.  
 La carretera, segons el inventari de la gerència te una longitud de 5.866,- metres” (...) 
 

Atès, per tant, que, segons resulta d’aquest últim informe tècnic de l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, l’informe tècnic, anteriorment transcrit, que en data 30 de 
març  de 2004 va ser emès per la Secció de Conservació i Explotació del Servei de 
Vies Locals d’aquesta Diputació, en un sentit favorable a la petició municipal de 
traspàs, és actualment vigent, tal com va ser aprovat per l’acord del Ple d’aquesta 
Diputació en sessió de data 27 de maig de 2004 abans citat i justifica que el punt 
quilomètric final de la carretera, el tram final de la qual és objecte de traspàs, és el p.k. 
5,866, havent estat erròniament determinat per l’Ajuntament el p.k. 5,900 com a 
suposat punt final del tram de carretera objecte de traspàs, designat en l’acord plenari 
de la petició municipal que va motivar la iniciació de l’expedient de traspàs. 
 
Atès per tant, que, segons tots els informes tècnics emesos, resulta procedent que per 
part de la Diputació de Barcelona es pronunciï una resolució definitiva favorable sobre 
la petició formulada per l’Ajuntament en relació a l’expedient de traspàs de titularitat a 
la jurisdicció municipal del referit tram final de la carretera BV-5115, entre els p.k. 
5,260 i 5,866. 
 
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de 
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, 
amb les dades següents: 
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Carretera:             BV-5115 
Tram a cedir:        Del P.Km. 5+260 al P.Km. 5+866 
Longitud:              606 m 
Amplada:              5,30 m aprox. 
Classe de ferm:    Asfàltic         3211 m2  
Estat del ferm:      Correcte 
Obres de fàbrica:  PK 5+286. Clavegueró de llum inferior a 2,0 metres 
 
Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària 
de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, sobre les competències de la Diputació de 
Barcelona respecte a la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit 
territorial. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les 
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents 
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la 
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per 
poder dictar una resolució definitiva en l’expedient de traspàs que es va iniciar amb 
motiu de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en 
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part 
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades 
carreteres de la xarxa local.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de 
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el 
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres 
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat 
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 
Atès que, segons l’article 7. 1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de 
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la 
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per 
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó 
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també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada 
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és 
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a  la inclusió del traspàs 
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de 
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 
Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves 
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, 
comarcal i local. 
 
Atès que, segons l’article 90. 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen 
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa 
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a 
l’article  47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a 
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució 
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta 
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf 
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.  
  
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea, l’adopció dels 
següents  

A C O R D S 
 
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Gualba, del tram 
comprès entre el p.k. 5,260 i el p.k. 5,866 de la carretera BV-5115, actualment de 
titularitat de la Diputació de Barcelona de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text 
refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, la 
transferència de titularitat del qual s’aprova definitivament en resolució de la petició de 
traspàs que va ser formulada per l’Ajuntament de Gualba a aquesta Diputació en un 
acord adoptat en Sessió Plenària celebrada en data 17 de febrer de 2004, i notificada 
a aquesta Diputació mitjançant ofici presentat amb data 10 de març de 2004. El 
traspàs del referit tram de carretera a l’Ajuntament de Gualba s’efectua de conformitat 
amb la definició de les característiques tècniques del tram de carretera que es 
determinen en la fitxa de dades geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, que es descriu a la part expositiva del present Dictamen. 
 
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 58

Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Gualba els presents acords per al seu 
coneixement i als efectes procedents.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
16.- Dictamen de data 10 de març de 2011 que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Sabadell, del tram de la carretera BV-1414, 
entre els p.k. 4,600 i 6,900. 
 
“Atès que en data 9 de novembre de 2009 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sabadell van subscriure un conveni, als efectes de dur a terme l’execució, per aquesta  
Diputació, de les obres de “Millora de la calçada de la carretera BV-1414 al T.M. 
Sabadell”. 
 
Atès que, en el Pacte Segon 2.1. de l’esmentat conveni s’establia com una de les 
obligacions de l’Ajuntament de Sabadell en virtut del conveni, la de que l’Ajuntament 
sol·licitaria l’inici del procediment per al traspàs de titularitat a la Corporació municipal 
del tram de la carretera BV-1414, entre el P.K. 4,600 i el P.K. 6,900 (des de la rotonda 
de l’accés a la Universitat Autònoma de Bellaterra fins a l’entrada sud de la ciutat de 
Sabadell). 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sabadell, per acord de data 30 
d’octubre de 2009, delegà a l’alcalde la facultat per signar el conveni específic referit, 
així com tots els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
  
Atès que l’Ajuntament de Sabadell, mitjançant ofici de 27 d’abril de 2010, presentat en 
el Registre General d’aquesta Diputació amb data 20 de maig de 2010, va notificar el 
Decret dictat per l’Alcaldia amb data 27 d’abril de 2010, en virtut del qual la Corporació 
municipal va sol·licitar a la Diputació l’inici del procediment per al traspàs a la titularitat 
de l’Ajuntament de l’abans esmentat tram de la carretera BV-1414, comprès entre el 
p.k. 4,600 i el p.k. 6,900 (des de la rotonda de l’accés a la Universitat Autònoma de 
Bellaterra fins a l’entrada sud de la ciutat de Sabadell), i que sigui elevat al Govern de 
la Generalitat per a la seva aprovació, si s’escau.   
 
Atès que la referida petició de la Corporació municipal comportava la necessitat de 
l’inici d’un expedient per determinar el traspàs de titularitat a l’Ajuntament del referit 
tram de l’esmentada carretera, la qual es troba compresa dins de la xarxa de les 
carreteres que actualment són de la titularitat de la Diputació de Barcelona, en virtut 
del que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, actualment vigent. 
 
Atès que, de conformitat amb la petició que havia estat formulada per l’Ajuntament de 
Sabadell, la Diputació de Barcelona, en acord plenari, adoptat en sessió ordinària 
celebrada en data 30 de setembre de 2010, va iniciar un expedient de traspàs de 
titularitat a favor de l’Ajuntament de Sabadell, del tram comprès entre el p.k. 4,600 i el 
p.k. 6,900 de la carretera BV-1414 (des de la rotonda de l’accés a la Universitat 
Autònoma de Bellaterra fins a l’entrada sud de la ciutat de Sabadell), en base al 
següent informe tècnic favorable a la petició municipal de traspàs, emès en data 6 de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 59

juliol de 2010 per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en els termes literals següents:  

 
(...) 

“En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a la procedència de l’acceptació de la 
proposta de traspàs de la ctra. BV-1414 per part de l’Ajuntament de Sabadell, us comunico 
el següent: 
 
La ctra.BV-1414 s’inicia en el pk. 0+000 en l’encreuament amb la ctra. BP-1413 a 
Cerdanyola del Vallés i finalitza en el pk. 6+900 a l’encreuament amb el carrer de Bernat 
Metge. 
 
El tram sol·licitat de traspassar és del pk. 4+600 (rotonda d’accés a la Universitat Autònoma 
de Barcelona) fins el pk. 6+900 (encreuament amb el carrer de Bernat Metge). 
 
Vist que en el tram de carretera sol·licitat el trànsit que l’utilitza és majoritàriament local,  
 
Vist que d’acord amb el conveni signat entre l’Ajuntament i Sabadell i la Diputació de 
Barcelona (09/X/58044), per tal de desenvolupar les obres de “Millora de la calçada de la 
ctra. BV-1414” que comportaran la transformació de la via, perdent la funcionalitat de 
carretera. 
 
Vist que d’acord amb el conveni de col·laboració signat en data 27 de setembre de 2006, 
entre l’Ajuntament de Sabadell, l’entitat mercantil “VANTOUREIX SA” i el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per al desenvolupament 
i l’execució conjunta del sistema viari del sector de “Sant Pau de Riu Sec” i els trams de 
carreteres confrontants assignats a cada part pel planejament urbanístic de Sabadell, i en el 
que, en la clàusula Novena – “Cessió de les obres d’urbanització del sistema viari”-,  ja 
preveu la cessió a l’Ajuntament de Sabadell del tram de cessió de la ctra. BV-1414 inclosa 
en aquest. 
 
És per tot això que procedeix iniciar la incoació del expedient de traspàs, a la jurisdicció 
municipal, donat que es compleix l’article 172 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de carreteres, informant-se favorablement el mateix. 
 
S’adjunta full amb les dades específiques del tram de carretera.”                         (...) 

 
Atès que, així mateix, en virtut del referit acord plenari adoptat per aquesta Diputació 
en data 30 de setembre de 2010, de conformitat amb la petició que havia estat 
formulada per l’Ajuntament de Sabadell en el sentit de que l’expedient de traspàs fos 
elevat al Govern de la Generalitat per a que, si s’escau, acordés l’aprovació del 
traspàs, es va procedir per part d’aquesta Diputació a trametre l’expedient 
administratiu que sobre el traspàs havia iniciat a la Direcció General de Carreteres de 
la Generalitat, perquè procedís a la resolució de l’expedient de traspàs per l’òrgan 
competent de la Generalitat, havent estat rebuda en el Registre General del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques en data 14 d’octubre de 2010 la 
corresponent notificació de l’acord plenari d’aquesta Corporació, trametent l’expedient 
iniciat per la Diputació sobre la petició municipal.  
 
Atès que en data 3 de març de 2011 el referit expedient administratiu de traspàs ha 
estat retornat per part de la Generalitat a aquesta Diputació, perquè aquesta 
Corporació sigui la que procedeixi a dictar resolució definitiva en l’expedient, havent 
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estat efectuada la tramesa d’aquest expedient mitjançant un ofici de la Direcció 
General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
data 24 de febrer de 2011, presentat en el Registre General de la Diputació el dia 3 de 
març de 2011, en base a que, segons indica la Direcció General, d’acord amb la 
Disposició addicional primera del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, les competències atribuïdes per la Llei a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes. 
 
Atès que, actualment, d’acord amb la normativa vigent, en virtut del que es disposa en 
aquest sentit en l’article 6. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, és la Diputació de Barcelona la que té atribuïda la 
titularitat de totes les carreteres de la seva xarxa local, i no simplement facultats de 
gestió (com succeïa amb la normativa anterior a l’entrada en vigor del referit text legal), 
i concretament, és aquesta l’entitat que ostenta la titularitat sobre la via que és objecte 
de la petició que s’estudia en el present Dictamen.  
 
Atès que segons resulta d’un nou informe tècnic que, a la vista de la devolució de 
l’expedient per la Direcció General de Carreteres, ha estat emès en data 7 de març de 
2011 per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, l’informe tècnic, anteriorment 
transcrit, que en data 6 de juliol de 2010 va ser emès per la mateixa Oficina Tècnica 
d’aquesta Diputació, en un sentit favorable a la petició municipal de traspàs, és 
actualment vigent, tal com va ser aprovat per l’acord del Ple d’aquesta Diputació en 
sessió de data 30 de setembre de 2010  abans citat, ja que no s’ha produït cap 
modificació en aquesta carretera que alteri l’informe favorable emès en el seu dia. 
 
Atès per tant, que, segons tots els informes tècnics emesos, resulta procedent que per 
part de la Diputació de Barcelona es pronunciï una resolució definitiva favorable sobre 
la petició formulada per l’Ajuntament en relació a l’expedient de traspàs de titularitat a 
la jurisdicció municipal del referit tram de carretera. 
 
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de 
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, 
amb les dades següents: 
 
(...) 

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES 
     
Ctra:  BV-1414   
     
Pk. Inicial: 4+600  Sortida rotonda accés Universitat Autónoma de Barcelona 
     
pk. Final:  6+900  creuam. C/. Bernat Metge 
     
Amplada mitja: 9,75  m.  
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Superficie: 116.512,50  m2  
     
Estat del ferm: Bó   
     
Obres de drenatge Pk. Inicial  Pk. Final Descripció 
 4+920   4+921 Estruct. de tubs cilindrics 
     
Ponts Pk. Inicial  Pk. Final Descripció 
 4+644   4+672 Pas sobre ferrocarril 
 5+300  5+320 pas sobre C-58 (ramal descendent sentit Terrassa)
 5+450  5+600 pas sobre C-58 (ramal ascendent sentit Bellaterra) 
 5+881  5+887 Torrent de riu Sec 
 
Senyalització 
vertical Pk. m Descripció   

 4.650 D Pas obligatori 

 4.650 D Pas obligatori 

 4.660 C Cediu el pas 

 4.660 C Gir a la dreta prohibit 

 4.660 C Cediu el pas 

 4.750 E Intersecció de sentit giratori obligatori 

 4.850 E Nens 

 4.850 E Velocitat màxima 

 4.990 E Aturada obligatòria o STOP 

 4.990 E Circulació en ambdós sentits 

 5.000 D Bifurcació cap a l'esquerra en calçada de dos carrils 

 5.050 C Cediu el pas 

 5.220 D Corba perillosa cap a l'esquerra 

 5.220 D Velocitat màxima 

 5.680 D Intersecció amb prioritat sobre incorporació per la dreta 

 5.680 D Velocitat màxima 

 5.680 E Velocitat màxima 

 5.735 E Cediu el pas 

 5.740 D Aturada obligatòria o STOP 

 5.770 E Entrada prohibida 

 Pk. m Descripció   

 5.775 E Entrada prohibida 

 5.780 E Sentit obligatori 

 5.780 E Entrada prohibida 
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6.150 D Corba perillosa cap a la dreta 

6.150 D Distància al principi del perill o prescripció 

 6.170 D Velocitat màxima 

 6.170 D Aplicació de la senyalització 

 6.190 E Calçada de sentit únic 

 6.205 C Mitja volta prohibida 

 6.210 D Aturada obligatòria o STOP 

 6.210 D Gir a la dreta prohibit 

 6.210 E Sentit obligatori 

 6.230 D Pas obligatori 

 6.230 D Úniques direccions i sentits permesos 

 6.230 D Entrada prohibida 

 6.230 D Cediu el pas 

 6.230 D Aturada obligatòria o STOP 

 6.250 D Intersecció amb prioritat sobre incorporació per la dreta 

 6.300 D Pas obligatori 

 6.320 D Entrada prohibida 

 6.320 D Aturada obligatòria o STOP 

 6.370 D Aeroport 

 6.480 E Intersecció amb prioritat sobre via a l'esquerra 

 6.480 E Velocitat màxima 

 6.500 D Final de la prohibició d'avançament 

 6.590 E Avançament prohibit 

 6.590 E Avançament prohibit 

 6.660 D Avançament prohibit 

 6.660 D Avançament prohibit 

 6.680 D Velocitat màxima 

 6.680 D Entrada a població 

 6.680 E Final de la limitació de la velocitat 

 6.680 E Final de població 

 6.770 E Final de la prohibició d'avançament 

 6.860 E Cediu el pas 
(...) 
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Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària 
de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, sobre les competències de la Diputació de 
Barcelona respecte a la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit 
territorial. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les 
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents 
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la 
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per 
poder dictar la resolució definitiva de l’expedient de traspàs que es va iniciar amb 
motiu de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en 
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part 
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades 
carreteres de la xarxa local.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de 
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el 
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres 
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat 
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 
Atès que, segons l’article 7. 1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de 
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la 
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per 
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó 
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada 
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és 
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a  la inclusió del traspàs 
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de 
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
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Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves 
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, 
comarcal i local. 
 
Atès que, segons l’article 90. 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen 
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa 
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a 
l’article  47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a 
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució 
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta 
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf 
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea, l’adopció dels 
següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Sabadell, del tram 
comprès entre el p.k. 4,600 i el p.k. 6,900 de la carretera BV-1414, actualment de 
titularitat de la Diputació de Barcelona de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text 
refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, la 
transferència de titularitat del qual s’acorda de conformitat amb la petició de traspàs 
que va ser formulada per l’Ajuntament de Sabadell a aquesta Diputació amb un Decret 
dictat per l’Alcaldia amb data 27 d’abril de 2010, en virtut de les facultats delegades 
per acord de data 30 d’octubre de 2009 de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, i 
notificada a aquesta Diputació mitjançant ofici de 27 d’abril de 2010, presentat en el 
Registre General de la Diputació amb data 20 de maig de 2010. El traspàs del referit 
tram de carretera a l’Ajuntament de Sabadell s’efectua amb la definició de les 
característiques tècniques del tram que es determinen en la fitxa de dades 
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part 
expositiva del Dictamen present. 
 
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
 
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Sabadell els presents acords per al seu 
coneixement i als efectes procedents.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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17.- Dictamen de data 15 de març de 2011 que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Terrassa, del tram de la carretera BP-1503, 
entre els p.k. 24,347 i 25,263. 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió ordinària celebrada en data 20 
de desembre de 2010, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant 
ofici registrat de sortida en el Registre general de l’Ajuntament amb data 18 de gener 
de 2011 i presentat en el Registre d’entrada d’aquesta Diputació el dia 19 de gener de 
2011, en virtut del qual es sol·licita a la Diputació el traspàs de jurisdicció, a favor de 
l’Ajuntament, del tram de la carretera de Rubí (BP-1503), coincidint amb el tram urbà, 
des del p.k. 24,347 al p.k. 25,263, en base al compromís adoptat per l’Ajuntament de 
Terrassa de desenvolupar conjuntament amb la Diputació de Barcelona la necessitat 
de l’obra d’urbanització de l’esmentada carretera, entre els citats punts quilomètrics, 
amb l’objecte d’eliminar un sentit de la circulació de la carretera BP-1503 en aquell 
tram, perdent la condició funcional de carretera convencional, amb un trànsit 
majoritàriament urbà. 
 
Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a 
l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera BP-1503, la qual actualment té 
atribuïda la seva titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa 
l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, en el terme municipal de Terrassa. 
 
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada 
per l’Ajuntament de Terrassa en relació al traspàs del referit tram de carretera, en els 
termes següents: 
 

(...) 
“En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a la procedència de l’acceptació de la 
proposta de traspàs de la carretera BP-1503 per part de l’Ajuntament de Terrassa, us 
comunico el següent: 
 
La carretera BP-1503 disposa d’un tram que ha perdut la seva funcionalitat com a carretera i 
que es troba totalment integrat dins del teixit urbà de Terrassa, que s’inicia en el p.k. 23+948 
(inici de la variant de Can Jofresa de la carretera BP-1503) i finalitza en el p.k. 25+263 
(creuament amb la carretera N-150). 
 
El tram sol·licitat per l’Ajuntament abarca del p.k. 24+347 al 25+263, restant 399 mts. a l’inici 
a càrrec de la Diputació de Barcelona. 
 
És per tot això que s’informa FAVORABLEMENT el traspàs sol·licitat tot i que, per tal de 
racionalitzar l’explotació de la xarxa, seria convenient proposar el traspàs a l’Ajuntament de 
Terrassa de la resta de tram urbà de 399 mts. de longitud, comprés del p.k. 23+948 al 
24+347.”        (...) 

 
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de 
carretera objecte de la sol·licitud municipal de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina 
Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 66

173. 4 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de carreteres, amb les dades següents: 
 
Carretera:                 BP-1503 
Pk. Inicial: 24+347    - Creuament inferior de la N-150 (cantonada sud  
         Avda. Sta. Eulàlia) - 
Pk. Final:   25+263    - Creuament amb N-150 (Ctra. de Montcada) - 
Longitud del tram: 916 m. 
Amplada mitja: 6,45 m. 
Superfície:         5.863,20 m2. 
Estat del ferm:        Bo 
  
Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària 
de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la 
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es 
troba el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les 
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents 
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la 
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per 
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en 
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part 
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades 
carreteres de la xarxa local.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de 
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el 
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres 
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat 
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
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Atès que, segons l’article 7. 1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de 
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la 
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per 
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó 
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada 
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és 
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a  la inclusió del traspàs 
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de 
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 
Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves 
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, 
comarcal i local. 
 
Atès que, segons l’article 90. 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen 
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa 
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a 
l’article  47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a 
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució 
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta 
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf 
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea, l’adopció dels 
següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Terrassa, de 
conformitat  amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió 
de data 20 de desembre de 2010, del tram comprès entre el p.k. 24,347 i el p.k. 25,263 
de la carretera BP-1503, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona de 
conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les 
característiques tècniques del referit tram que es determinen en la fitxa de dades 
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part 
expositiva del Dictamen present. 
 
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 
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7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
 
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Terrassa els presents acords per al seu 
coneixement i als efectes procedents. 
 
Quart.- Proposar a l’Ajuntament de Terrassa, d’acord amb l’informe tècnic emès per 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de què es fa esment en la part expositiva 
del present Dictamen, que, si ho considera d’interès municipal i per tal de racionalitzar 
l’explotació de la xarxa de carreteres, formuli l’oportuna sol·licitud davant d’aquesta 
Diputació perquè per part d’aquesta Corporació es tramiti, si s’escau, un expedient de 
traspàs de titularitat a l’Ajuntament de la part restant del tram urbà de la carretera BP-
1503 comprés entre el p.k. 23,948 i el p.k. 24,347, als efectes que el Ple de la 
Diputació de Barcelona dicti acord de resolució definitiva sobre l’expedient de traspàs 
que, en el seu cas, es proposi.”  
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
18.- Dictamen de data 8 de març de 2011 que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, del tram de la 
carretera BV-2134, entre els p.k. 0,000 i 0,800. 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, en sessió extraordinària 
celebrada en data 19 de maig de 2004, va adoptar un acord, notificat a aquesta 
Diputació mitjançant ofici de data 1 de juny de 2004, en virtut del qual, entre altres 
coses, va demanar l’aprovació de l’inici de l’expedient de traspàs a l’Ajuntament del 
tram de la carretera BV-2134, entre els p.k. 0,000 i 0,800, en base a que aquest tram 
consta dins de l’àmbit de desenvolupament urbà de creixement del nucli de la 
població.  
  
Atès que la referida petició de la Corporació municipal comportava el traspàs de 
titularitat a l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, compresa dins de la 
xarxa de les carreteres actualment de la titularitat de la Diputació de Barcelona en 
virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, actualment vigent. 
 
Atès, però, que, d’acord amb la normativa que es trobava vigent en el moment  que es 
va formular la petició municipal de traspàs d’aquest tram de carretera, consistent en la 
Disposició Transitòria Primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de 
carreteres, corresponia a la Generalitat de Catalunya la titularitat de totes les 
carreteres de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, però mentre no fos 
efectiu el procés de transferència de la seva titularitat efectiva que estava previst en 
aquella Llei, s’atribuïen a la Diputació de Barcelona facultats de simple gestió sobre 
aquestes carreteres en ordre a la seva conservació i explotació.  
 
Atès, per tant, que en virtut de la normativa aleshores vigent que regulava el 
procediment de traspassos de titularitat de les carreteres, en la Llei 7/1993, de 30 de 
setembre, de carreteres i en el Reglament general de carreteres, aprovat per Decret 
293/2003, de 18 de novembre, l’expedient de traspàs només es podia promoure a 
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instància de l’Ajuntament o del Departament competent de la Generalitat, de manera 
que la petició de traspàs a favor d’un Ajuntament, formulada pel propi Ajuntament, de 
la titularitat d’un tram determinat d’una carretera de la xarxa de carreteres gestionades 
per la Diputació, implicava que la resolució de l’expedient iniciat amb motiu d’aquesta 
petició municipal havia de ser acordada per part del Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya, amb un informe tècnic favorable, que havia de ser emès, 
amb caràcter previ, per part del Servei competent d’aquesta Diputació (aleshores, el 
Servei de Vies Locals, i actualment, la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat), i aprovat per acord del Ple d’aquesta Diputació. Amb la notificació a la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de cada acord adoptat pel Ple de la 
Diputació en cada expedient de traspàs, s’efectuava la tramesa de tot l’expedient 
administratiu iniciat per la Diputació de cada sol·licitud del traspàs, al Departament 
corresponent de la Generalitat (aleshores, el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, actualment, Departament de Territori i Sostenibilitat), perquè fos 
l’òrgan competent del Departament  de la Generalitat el que dictés l’oportuna resolució 
de la seva competència, en virtut de la qual s’havia de resoldre la petició de 
l’Ajuntament i es feia efectiu el traspàs de la titularitat a favor de l’Ajuntament 
peticionari. 
 
Atès que, actualment, d’acord amb la normativa vigent, en virtut del que es disposa en 
aquest sentit en l’article 6. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,  és la Diputació de Barcelona la que té atribuïda la 
titularitat de totes les carreteres de la seva xarxa local, i no simplement facultats de 
gestió, i concretament, ostenta la titularitat sobre la via que és objecte de la petició que 
s’estudia en el present Dictamen.  
 
Atès que, en el cas de l’expedient del traspàs de titularitat que ens ocupa, la Diputació 
de Barcelona, en acord plenari, adoptat en sessió ordinària celebrada en data 28 
d’octubre de 2004, va iniciar un expedient de traspàs de jurisdicció a favor de 
l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, segons la petició formulada pel propi 
Ajuntament, del tram comprès entre el p.k. 0,000 i el  p.k. 0,800 de la carretera BV-
2134, en base al següent informe tècnic favorable, emès en data 2 d’agost de 2004, 
per la Secció de Conservació i Explotació, del Servei de Vies Locals (actualment, 
Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat):  
 

(...) 
“En relació a la seva la petició d’informe referent a l’ofici tramés per l’Ajuntament de La 
Torre de Claramunt relatiu a la sol·licitud de cessió a l’Ajuntament del tram de la 
carretera BV-2134, comprés entre els pk. 0,000 i 0,800, us informo el següent: 
 
El tram en qüestió presenta la següent morfologia: 
Pk. 0,000 a 0,235: amplada de calçada de 8,00 metres i voreres a cadea costat de 4 
metres. No existeix desguàs ni altres elements titularitat de la Diputació de Barcelona. El 
ferm presenta un bon estat de conservació. 
Pk. 0,235 a 0,800: amplada de calçada de 5,30 mts i vorals de 20 cm. El ferm presenta 
un bon estat de conservació, sense l’existència d’obres de fàbrica. 
 
Atès que del pk. 0,000 a 0,235 forma part del nucli actual de La Torre de Claramunt. 
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Atès que del pk. 0,235 a 0,800 existeixen unitats urbanitzades, preveient-se la 
urbanització de tot el frontal de la carretera. 
 
Atès que des del pk. 0,800 existeix un vial que connecta amb la carretera BV-2133, 
també d’accés a La Torre de Claramunt. 
 
És per tot això que s’informa FAVORABLEMENT la cessió sol·licitada.”                 (...) 

 
Atès que, així mateix, en virtut del referit acord plenari adoptat per aquesta Diputació, 
es va procedir a trametre l’expedient de traspàs iniciat per la Diputació a la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat, perquè procedís a la resolució de l’expedient 
de traspàs per l’òrgan competent de la Generalitat, havent estat rebuda en el Registre 
General  del Departament de Política Territorial i Obres Públiques en data 12 de 
novembre de 2004 la corresponent notificació de l’acord plenari d’aquesta Corporació, 
trametent l’expedient iniciat per la Diputació sobre la petició municipal.  
 
Atès que en data 17 de febrer de 2011 el referit expedient de traspàs, entre d’altres, ha 
estat retornat per part de la Generalitat a aquesta Diputació, perquè procedeixi a dictar 
resolució definitiva en l’expedient, mitjançant tramesa efectuada amb un ofici de la 
Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de data 8 de febrer de 2011, presentat en el Registre General de la 
Diputació el dia 15 de febrer de 2011, en base a que, d’acord amb la Disposició 
addicional primera del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de carreteres, les competències atribuïdes per la Llei a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que (com la Diputació de Barcelona) són titulars de carreteres de Catalunya 
no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes. 
 
Atès que segons l’informe tècnic emès en data 16 de setembre de 2010 pel Servei de 
Planificació de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, res no s’oposa a la 
cessió a l’Ajuntament del referit tram de carretera. 
 
Atès que segons informe tècnic que ha estat emès en data 22 de febrer de 2011 per 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, no s’ha produït cap 
modificació en l’abans indicat tram de la carretera que alteri l’informe tècnic, 
anteriorment transcrit, que en data 2 d’agost de 2004 va ser emès per la Secció de 
Conservació del Servei de Vies Locals d’aquesta Diputació, en un sentit favorable a la 
petició municipal de traspàs, el qual va ser aprovat per l’acord del Ple d’aquesta 
Diputació en sessió de data 28 d’octubre de 2004, abans citat, ja que no s’ha produït 
cap modificació en aquest tram de carretera que alteri l’informe favorable emès en el 
seu dia. 
 
Atès per tant, que, segons tots els informes tècnics emesos, resulta procedent que per 
part de la Diputació de Barcelona es pronunciï una resolució definitiva favorable sobre 
la petició formulada per l’Ajuntament en relació a l’expedient de traspàs de titularitat a 
la jurisdicció municipal del referit tram de carretera. 
 
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de 
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió 
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d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, 
amb les dades següents: 
 
Carretera:               BV-2134 
Pk. inicial:   0+000  (Inici ctra. a l’interior de la Torre de Claramunt) 
Pk. final:   0+800  (Camí de la urbanització Serra Burgès)  
Longitud del tram: 800 m. 
Amplada mitjana:  8,00 / 5,30 m. 
Superfície   4.987,50 m2 
Estat del ferm:       Bo 
Senyalització:   
   pk(m)  Marge Tipus    Observacions  
   375  D S-510  Senyals de localització 
   375  E S-500  Senyals de localització  

395  E P-15a  Senyals d’advertiment de  
     perill 

   395  E S-860  Plafons complementaris 
   400  E R-301  Senyals de prohibició (40)           
 
Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària 
de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, sobre les competències de la Diputació de 
Barcelona respecte a la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit 
territorial. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les 
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents 
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la 
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per 
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que es va iniciar amb motiu de la 
sol·licitud formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en 
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part 
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades 
carreteres de la xarxa local.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de 
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el 
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qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres 
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat 
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 
Atès que, segons l’article 7. 1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de 
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la 
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per 
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó 
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada 
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és 
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a  la inclusió del traspàs 
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de 
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 
Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves 
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, 
comarcal i local. 
 
Atès que, segons l’article 90. 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen 
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa 
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a 
l’article 47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a 
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució 
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta 
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf 
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea, l’adopció dels 
següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt, en resolució de la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament 
en sessió de data 19 de maig de 2004, del tram comprès entre el p.k. 0,000 i el p.k. 
0,800 de la carretera BV-2134, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona 
de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, amb les característiques tècniques del 
referit tram que es determinen en la fitxa de dades geomètriques elaborada per 
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l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part expositiva del present 
Dictamen.  
 
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
 
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de la Torre de Claramunt els presents acords, per al 
seu coneixement i als efectes procedents.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
19.- Dictamen de data 10 de març de 2011 que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, del tram de la carretera BV-
5023, entre els p.k. 1,740 i 2,250. 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en sessió ordinària celebrada en 
data 25 de maig de 2006, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant 
ofici de data 12 de juny de 2006, presentat en el Registre d’entrada amb data 21 de 
juny de 2006, en virtut del qual va demanar a la Diputació el traspàs a l’Ajuntament del 
tram de la carretera BV-5023 que va des de l’inici del terme municipal fins la rotonda 
del Sot d’en Pi, en base a que aquest tram de carretera ha quedat pràcticament 
integrat dins del nucli urbà 
  
Atès que la referida petició de la Corporació municipal comportava el traspàs de 
titularitat a l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual es troba 
compresa dins de la xarxa de les carreteres que actualment són de la titularitat de la 
Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la 
Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, actualment 
vigent. 
 
Atès, però, que, d’acord amb la normativa que es trobava vigent en el moment  que es 
va formular la petició municipal de traspàs d’aquest tram de carretera, consistent en la 
Disposició Transitòria Primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de 
carreteres, corresponia a la Generalitat de Catalunya la titularitat de totes les 
carreteres de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, però mentre no fos 
efectiu el procés de transferència de la seva titularitat efectiva que estava previst en 
aquella Llei, s’atribuïen a la Diputació de Barcelona facultats de simple gestió sobre 
aquestes carreteres en ordre a la seva conservació i explotació.  
 
Atès, per tant, que en virtut de la normativa aleshores vigent que regulava el 
procediment de traspassos de titularitat de les carreteres, consistent en la Llei 7/1993, 
de 30 de setembre, de carreteres i el Reglament general de carreteres, aprovat per 
Decret 293/2003, de 18 de novembre, l’expedient de traspàs només es podia 
promoure a instància de l’Ajuntament o del Departament competent de la Generalitat, 
de manera que la petició de traspàs a favor d’un Ajuntament, formulada pel propi 
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Ajuntament, de la titularitat d’un tram determinat d’una carretera de la xarxa de 
carreteres gestionades per la Diputació, implicava que la resolució de l’expedient 
iniciat amb motiu d’aquesta petició municipal havia de ser acordada per part del 
Departament competent de la Generalitat de Catalunya, amb un informe tècnic 
favorable, que havia de ser emès, amb caràcter previ, per part del Servei competent 
d’aquesta Diputació (aleshores, el Servei de Vies Locals, i actualment, la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat), i aprovat per acord del Ple d’aquesta 
Diputació. Amb la notificació a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
cada acord que adoptés el Ple de la Diputació en cada expedient de traspàs, s’havia 
d’efectuar la tramesa de tot l’expedient administratiu iniciat per la Diputació amb motiu 
de la sol·licitud municipal de traspàs al Departament corresponent de la Generalitat 
(aleshores, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, actualment, 
Departament de Territori i Sostenibilitat), perquè fos l’òrgan competent del 
Departament  de la Generalitat el que dictés l’oportuna resolució de la seva 
competència, en virtut de la qual s’havia de resoldre la petició de l’Ajuntament i es feia 
efectiu el traspàs de la titularitat a favor de l’Ajuntament peticionari. 
 
Atès que, actualment, d’acord amb la normativa vigent, en virtut del que es disposa en 
aquest sentit en l’article 6. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,  és la Diputació de Barcelona la que té atribuïda la 
titularitat de totes les carreteres de la seva xarxa local, i no simplement facultats de 
gestió, i concretament, ostenta la titularitat sobre la via que és objecte de la petició que 
s’estudia en el present Dictamen.  
 
Atès que, en el cas de l’expedient del traspàs de titularitat que ens ocupa, la Diputació 
de Barcelona, en acord plenari, adoptat en sessió ordinària celebrada en data 23 de 
novembre de 2006, va iniciar un expedient de traspàs de titularitat a favor de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, d’acord amb la petició formulada pel propi 
Ajuntament, de l’esmentat tram, comprès entre el p.k.1,740 i el p.k. 2,250 de la 
carretera BV-5023, en base a l’informe tècnic de caràcter favorable al traspàs de 
titularitat, emès en data 17 d’octubre de 2006, per la Secció de Conservació i 
Explotació, del Servei de Vies Locals (actualment, Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat), en 
els termes literals següents:  
 

(...) 
“El tram de carretera del qual es demana el traspàs coincidint amb el terme municipal de 
Vilassar de Dalt, transita per  terrenys qualificats de urbans, i  els dos marges de la carretera 
estan urbanitzats. 
 
En el projecte de capes de rodament del 2006 de la zona de conservació de Granollers - 
Sant Celoni, té previst la renovació de la capa de rodament  de tota la carretera BV-5023. 
 
L’estudi d’alternatives, o un nou accés a la població, de la carretera entre Vilassar de Dalt i 
la carretera N-II ha de ser un encàrrec de la direcció del Servei. 
 
Des del punt de vista tècnic, el traspàs no presenta inconvenients viaris per funcionar la 
carretera com un ramal, que en la seva part final, la que es demana el traspàs, punxa en la 
trama urbana de la població de Vilassar de Dalt. 
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Característiques del tram: 
 
Identificació de la carretera: BV-5023. 
Descripció lineal dels orígens 

    PK inicial: 1+740 
    PK final: 2+250 

Longitud: 510 ml. 
Superficial: 3.825 m2 
Amplada de la calçada: 7,50 ml. 
Amplada de vorals: 1,50 ml. 
Classe de ferm: Asfàltic. 
Estat del fem: Renovació de la seva capa de rodament. 
Obres de fabrica: PK  1+950: canó. 
Cuneta de formigó: 210 ml.”                                                                               (...) 
 
Atès que, així mateix, en compliment del referit acord plenari adoptat per aquesta 
Diputació, es va procedir a trametre l’expedient de traspàs iniciat per la Diputació a la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat, perquè procedís a la resolució de 
l’expedient de traspàs per l’òrgan competent de la Generalitat, havent estat rebuda en 
el Registre General  del Departament de Política Territorial i Obres Públiques en data 7 
de desembre de 2006 la corresponent notificació de l’acord plenari d’aquesta 
Corporació, trametent l’expedient iniciat per la Diputació sobre la petició municipal.  
 
Atès que en data 17 de febrer de 2011 el referit expedient de traspàs, entre d’altres, ha 
estat retornat per part de la Generalitat a aquesta Diputació, perquè procedeixi a dictar 
resolució definitiva en l’expedient, mitjançant tramesa efectuada amb un ofici de la 
Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de data 8 de febrer de 2011, presentat en el Registre General de la 
Diputació el dia 15 de febrer de 2011, en base a que, d’acord amb la Disposició 
addicional primera del  Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, les competències 
atribuïdes per la Llei a l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres 
administracions públiques que (com la Diputació de Barcelona) són titulars de 
carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans 
competents d’aquestes. 
 
Atès que segons l’informe tècnic emès en data 13 de setembre de 2010 pel Servei de 
Planificació de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, res no s’oposa a la 
cessió a l’Ajuntament del referit tram de carretera. 
 
Atès que segons resulta de l’informe tècnic que ha estat emès en data 8 de març de 
2011 per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, l’informe tècnic, anteriorment 
transcrit, que en data 17 d’octubre de 2006 va ser emès per la Secció de Conservació 
del Servei de Vies Locals d’aquesta Diputació, en un sentit favorable a la petició 
municipal de traspàs, és actualment vigent, tal com va ser aprovat per l’acord del Ple 
d’aquesta Diputació en sessió de data 23 de novembre de 2006 abans citat, ja que no 
s’ha produït cap modificació en l’indicat tram de carretera que alteri l’informe favorable 
emès en el seu dia. 
 
Atès per tant, que, segons tots els informes tècnics emesos, resulta procedent que per 
part de la Diputació de Barcelona es pronunciï una resolució definitiva favorable sobre 
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la petició formulada per l’Ajuntament en relació a l’expedient de traspàs de titularitat a 
la jurisdicció municipal del referit tram de carretera. 
 
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de 
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, 
amb les dades següents: 
 
Identificació de la carretera: BV-5023. 
Descripció lineal dels orígens: 

    PK inicial: 1+740 
    PK final: 2+250 

Longitud: 510 ml. 
Superficial: 3.825 m2 
Amplada de la calçada: 7,50 ml. 
Amplada de vorals: 1,50 ml. 
Classe de ferm: Asfàltic. 
Estat del fem: Renovació de la seva capa de rodament. 
Obres de fabrica: PK  1+950: canó. 
Cuneta de formigó: 210 ml.     
                                  
 
Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària 
de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, sobre les competències de la Diputació de 
Barcelona respecte a la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit 
territorial. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les 
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents 
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la 
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per 
poder dictar resolució definitiva en l’expedient de traspàs que es va iniciar amb motiu 
de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en 
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part 
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades 
carreteres de la xarxa local.  
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Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de 
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el 
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres 
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat 
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 
Atès que, segons l’article 7. 1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de 
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la 
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per 
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó 
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada 
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és 
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a  la inclusió del traspàs 
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de 
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 
Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves 
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, 
comarcal i local. 
 
Atès que, segons l’article 90. 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen 
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa 
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a 
l’article  47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a 
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució 
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta 
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf 
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea, l’adopció dels 
següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
del tram comprès entre el p.k. 1,740 i el p.k. 2,250 de la carretera BV-5023, actualment 
de titularitat de la Diputació de Barcelona de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del 
Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, 
la transferència de titularitat del qual s’aprova definitivament en resolució de la petició 
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de traspàs que va ser formulada per l’esmentat Ajuntament a aquesta Diputació en un 
acord adoptat en Sessió Plenària celebrada en data 25 de maig de 2006, i notificada a 
aquesta Diputació mitjançant ofici presentat amb data 21 de juny de 2006. El traspàs 
del referit tram de carretera a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt s’efectua de conformitat 
amb la definició de les característiques tècniques del tram que es determinen en la 
fitxa de dades geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que 
es descriu a la part expositiva del present Dictamen. 
 
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
 
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt els presents acords per al seu 
coneixement i als efectes procedents.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
20.- Dictamen de data 15 de març de 2011 que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, del tram de la 
carretera BP-1417, entre els p.k. 11,460 i 13,750, del tram de la carretera BP-1503, 
entre els p.k. 13,750 i 13,850, del tram de la carretera BP-1413, entre els p.k. 4,865 
i 6,360 i del tram de la carretera BV-1462, entre els p.k. 11,300 i 14,244. 
 
“Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió ordinària celebrada per la 
Comissió municipal de Govern en data 5 de maig de 2003, va adoptar un acord, 
notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici de data 19 de maig de 2003, presentat en 
el Registre d’entrada el dia 13 de juny de 2003, en virtut del qual va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona el traspàs de titularitat a l’Ajuntament dels trams de les vies 
provincials integrades per les carreteres BP-1417, p.k. 11,460 fins al p.k. 13,750; BP-
1503, p.k. 13,750 fins al p.k. 16,100; BP-1413, p.k. 4,865 fins al p.k. 6,360 i BV-1462, 
p.k. 11,300 fins al p.k. 14,244, demanant que inclogués les següents ampliacions:  
 
Carretera BP-1413. Hauria de tenir en compte com a p.k. inicial de la carretera, el 
corresponent al límit de terme del municipi de Sant Cugat del Vallès amb el de 
Cerdanyola del Vallès, respectivament, considerant el grau de consolidació edificatòria 
i situació urbanística d’aquest àmbit de la carretera, constituït pel tram Avinguda Corts 
Catalanes - Carretera de les Roquetes, de Sant Cugat del Vallès, fins al límit amb 
Cerdanyola del Vallès, en base al desenvolupament urbanístic de la ciutat, comportant 
la necessitat de traspassar aquest tram al municipi de Sant Cugat. 
 
Carretera BV-1462. Hauria d’incorporar, segons l’Ajuntament, el tram comprès pel barri 
de Sant Cugat del Vallès, corresponent al Pla Especial de Can Borrull, en base a les 
determinacions del planejament en curs, i grau d’implantació i consolidació de 
l’edificació, respectivament.    
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Atès que la referida petició de la Corporació municipal comportava l’inici d’un 
expedient administratiu per determinar el traspàs de titularitat a l’Ajuntament dels 
referits trams de les quatre carreteres esmentades, les quals es troben compreses dins 
de la xarxa de les carreteres que actualment són de la titularitat de la Diputació de 
Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de 
carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, actualment vigent. 
 
Atès, però, que, d’acord amb la normativa que es trobava vigent en el moment  en què 
es va formular la petició municipal de traspàs dels indicats trams de carreteres, 
consistent en la Disposició Transitòria Primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, de 30 de 
setembre, de carreteres, corresponia a la Generalitat de Catalunya la titularitat de totes 
les carreteres de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, però mentre no 
fos efectiu el procés de transferència de la seva titularitat efectiva que estava previst 
en aquella Llei, s’atribuïen a la Diputació de Barcelona facultats de simple gestió sobre 
aquestes carreteres en ordre a la seva conservació i explotació.  
 
Atès, per tant, que en virtut de la normativa aleshores vigent que regulava el 
procediment de traspassos de titularitat de les carreteres, consistent en la Llei 7/1993, 
de 30 de setembre, de carreteres i el Reglament general de carreteres, aprovat per 
Decret 293/2003, de 18 de novembre, l’expedient de traspàs només podia ser 
promogut a instància de l’Ajuntament o del Departament competent de la Generalitat, 
de manera que la petició de traspàs a favor d’un Ajuntament, formulada pel propi 
Ajuntament, de la titularitat d’un tram determinat d’una carretera de la xarxa de 
carreteres gestionades per la Diputació, implicava que la resolució de l’expedient 
iniciat amb motiu d’aquesta petició municipal havia de ser acordada per part del 
Departament competent de la Generalitat de Catalunya, amb un informe tècnic 
favorable, que havia de ser emès, amb caràcter previ, per part del Servei competent 
d’aquesta Diputació (aleshores, el Servei de Vies Locals, i actualment, la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat), i aprovat per acord del Ple d’aquesta 
Diputació. Amb la notificació a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
cada acord que adoptés el Ple de la Diputació en cada expedient de traspàs, 
s’efectuava la tramesa de tot l’expedient administratiu iniciat per la Diputació amb 
motiu de la sol·licitud municipal de traspàs, al Departament corresponent de la 
Generalitat (aleshores, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
actualment, Departament de Territori i Sostenibilitat), perquè fos l’òrgan competent del 
Departament de la Generalitat el que dictés l’oportuna resolució de la seva 
competència, en virtut de la qual s’havia de resoldre la petició de l’Ajuntament i es feia 
efectiu el traspàs de la titularitat a favor de l’Ajuntament peticionari. 
 
Atès que, actualment, d’acord amb la normativa vigent, en virtut del que es disposa en 
aquest sentit en l’article 6. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, és la Diputació de Barcelona la que té atribuïda la 
titularitat de totes les carreteres de la seva xarxa local, i no simplement facultats de 
gestió, i concretament, ostenta la titularitat sobre les vies que són objecte de la petició 
que s’estudia en el present Dictamen.  
 
Atès que, en el cas de l’expedient del traspàs de titularitat que ens ocupa, a la vista de 
la petició formulada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en data 30 de juny de 
2003 la Secció de Conservació i Explotació, del Servei de Vies Locals (actualment, 
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Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat), va emetre un informe tècnic sobre la proposta en 
els termes següents: 
 

“(…) Davant la petició de informe tècnic sobre la procedència de la acceptació de la 
proposta de traspàs dels diversos trams de carreteres, segons el llistat que s’adjunta,  totes 
discorrent pel terme municipal de Sant Cugat del Vallès, li informo: 
 
Les carreteres i trams objecte de traspàs serien: 

 
 

CTRA. P.K 
INICIAL

CARRER P.K. 
FINAL 

CARRER 

BP-1417 11,460 C/ Llaceres 13,750 ctra. Vallvidrera- C/ Cerdanya 

BP-1503 13,750 ctra. de Vallvidrera- C/ 
Cerdanya 

16,100 fi de terme. Ronda interpolar del 
Vallès 

BP-1413 4,865 Av. Corts Catalanes- ctra. de 
les Roquetes 

6,360 plaça Quatre cantons- Av. Rius i 
Taulet 

BV-1462 11,300 Inici de tram edificat 14,244 Av. Rius i Taulet- ctra. de Rubí 

 
Donat que es considera que el trànsit de les carreteres podria ser absorbit per la xarxa 
urbana de Sant Cugat del Vallès, qui li donaria continuïtat, s’informa favorablement. Aquest 
traspàs serà complementari a un futur traspàs del tram de la mateixa carretera BP-1503 que 
transcorre pel terme municipal de Rubí, ja sol·licitat pel citat consistori. 
 
A més dels trams anteriorment mencionats, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès sol·licita 
l’allargament del traspàs de la BP-1413 des del pk 4.865 fins al límit amb el terme municipal 
de Cerdanyola del Vallès, situat al pk 4.650. S’informa favorablement a aquesta proposta, 
per la mateixa raó del punt anterior. 
 
També sol·licita l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès el traspàs del tram de la BV-1462 que 
transcorre pel barri de Can Borrull, segons el plànol que se’ns adjunta. S’informa 
desfavorablement el traspàs d’aquest tram doncs la carretera BV-1462 perdria continuïtat 
d’itinerari. (…)” 

 
Atès que, de conformitat amb els termes que s’han referit de l’informe tècnic emès per 
la Secció de Conservació i Explotació, la Diputació de Barcelona, en un acord plenari, 
adoptat en sessió ordinària celebrada en data 25 de setembre de 2003, en resposta a 
la petició de traspàs efectuada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, va iniciar 
expedient de traspàs a favor del propi Ajuntament, en un sentit estimatori de la 
sol·licitud de traspàs de l’Ajuntament, respecte del següents trams de carreteres:  
 

BP-1417, des del p.k. 11,460 al p.k. 13,750 
BP-1503, des del p.k. 13,750 al p.k. 16,100 
BP-1413, des del p.k.   4,650 al p.k.   6,360 
BV-1462, des del p.k. 11,300 al p.k. 14,244 

 
Atès que, així mateix, en virtut del referit acord  plenari adoptat per aquesta Diputació, 
es va desestimar la petició que havia formulat l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
en el sentit d’incloure dins del tram a traspassar de la carretera BV-1462 el tram que 
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transcorre pel barri de Can Borrull, ja que, de conformitat amb els termes de l’informe 
tècnic abans transcrit de la Secció de Conservació i Explotació, si es feia el traspàs a 
l’Ajuntament d’aquest tram la carretera BV-1462 perdria continuïtat d’itinerari. 
 
Atès que, havent estat notificat aquest acord plenari de data 25 de setembre de 2003 a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aquesta Corporació municipal en sessió 
plenària de data 20 d’octubre de 2003 va adoptar un acord d’acceptació pel que 
respecta als trams de les indicades carreteres gestionades per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que, així mateix, en compliment de l’acord plenari d’aquesta Diputació de 25 de 
setembre de 2003, es va procedir a notificar l’acord adoptat per aquesta Diputació a la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, comunicant-li el 
contingut de l’informe tècnic abans transcrit emès pels serveis tècnics de la Diputació, i 
trametent l’expedient de traspàs dels quatre trams de carreteres iniciat per la 
Diputació, a la referida Direcció General, perquè fos aquest organisme el que procedís 
als tràmits adients en ordre a la resolució de l’expedient incoat de traspassos de 
titularitat per part de l’òrgan competent de la Generalitat, havent estat rebuda en el 
Registre General del Departament de Política Territorial i Obres Públiques en data 7 
d’octubre de 2003 la corresponent notificació de l’acord plenari d’aquesta Corporació, 
amb la qual s’adjuntaven l’expedient administratiu iniciat per la Diputació amb motiu de 
la referida petició municipal.  
 
Atès que en data 17 de febrer de 2011 el referit expedient de traspàs, entre d’altres, ha 
estat retornat per part de la Generalitat a aquesta Diputació, perquè sigui aquesta la 
que procedeixi a dictar resolució definitiva en aquest expedient. La devolució de 
l’expedient a la Diputació ha estat efectuada mitjançant un ofici de tramesa de 
l’expedient de la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de data 8 de febrer de 2011, presentat en el Registre 
General de la Diputació el dia 15 de febrer de 2011, en base a que, d’acord amb la 
Disposició addicional primera del  Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Carreteres, les competències atribuïdes per la Llei a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que (com la Diputació de Barcelona) són titulars de carreteres de Catalunya 
no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes. 
 
Atès que, a la vista d’aquest últim escrit de la Direcció General de Carreteres, l’Oficina 
Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, en data 22 de febrer de 2011 ha emès un 
informe tècnic en ordre a l’adopció per part de la Diputació d’un resolució definitiva de 
l’expedient de traspassos incoat, en els termes literals següents: 

 
(...) 
“En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a l’existència d’alguna modificació en relació 
a l’estat dels trams de carreteres que es descriuen a continuació i que pugui modificar 
l’informe favorable emès en el seu dia sobre la sol·licitud de traspàs a titularitat municipal, us 
informo el següent: 
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En data 30 de juny de 2003 es va emetre informe favorable per part de la Secció de 
Conservació del Servei de Vies Locals al traspàs a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès dels 
següents trams de carreteres: 
   

BP-1417, p.k. 11+460 a 13+750 
BP-1503, p.k. 13+750 a 16+100 
BP-1413, p.k.   4+650 a   6+360 
BV-1462, p.k. 11+300 a 14+244 

 
Que no s’ha produït cap modificació en aquests trams de carreteres que alteri l’informe 
favorable emès en el seu dia, llevat dels següents casos que, al ser afectes al traspàs a la 
Generalitat de Catalunya per formar part de la xarxa comarcal efectuat en data 1 de novembre 
de 2006, s’ha reduït l’àmbit del tram a traspassar per part de la Diputació de Barcelona: 
 

BP-1413, des del p.k.   4+650 a  4+865 
BP-1503, des del p.k. 13+850 a 16+100 

 
En conseqüència, la relació de trams a traspassar a l’Ajuntament Sant Cugat del Vallès hauria 
de ser el següent (s’ha ressaltat les modificacions): 
   

BP-1417, p.k. 11+460 a 13+750 
BP-1503, p.k. 13+750 a 13+850 
BP-1413, p.k.   4+865 a   6+360 
BV-1462, p.k. 11+300 a 14+244.”                                                              (...) 

 
Atès per tant, que, segons tots els informes tècnics emesos, resulta procedent que per 
part de la Diputació de Barcelona es pronunciï una resolució definitiva favorable sobre 
la petició formulada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en relació a l’expedient 
de traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal dels trams de les carreteres BP-1417, 
BP-1503, BP-1413 i BV-1462, compresos dins dels punts quilomètrics indicats en 
l’últim informe tècnic emès per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació de data 
22 de febrer de 2011, que abans s’ha transcrit.  
 
Vistes la fitxes de dades geomètriques que, per a la millor identificació dels quatre 
trams esmentats de les carreteres BP-1417, BP-1503, BP-1413 i BV-1462, objecte de 
traspàs a la titularitat municipal, s’han formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, i 
que figuren transcrites de la manera següent: 
 
CARRETERA BP-1417 
 
Tram Inici al pk 11+460, coincident amb el c/ Llaceres fins al pk 

13+750, que correspon amb la intersecció de la BV-1462 i c/ 
Cerdanya 

  
Longitud del tram(m)   2.290 m 
 
Amplada mitja calçada  8,77 m 
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Superfície calçada   20.083 m²  
 
Estat del Ferm   Correcte 
 
Tipus de Ferm   Aglomerat asfàltic. 
 
Fanal   No n’hi ha en propietat de la Diputació 
 
Ponts i obres de fàbrica  Pont sobre el FFCC en el PK 13+102 
   Pont de la riera de Sant Cugat en el pk 12+088 
 
CARRETERA BP-1503 
 
Tram Inici al pk 13+750, que correspon amb la intersecció de la BV-

1462 i c/Cerdanya 
 Final al pk 13+850 coincident amb la rotonda d’accés als túnels 

de Vallvidrera. 
 
Longitud del tram(m)   100 m 
 
Amplada mitja calçada  11,7 m 
 
Superfície calçada   1.174 m²  
 
Estat del Ferm   Correcte 
 
Tipus de Ferm   Aglomerat asfàltic. 
 
Fanal   No n’hi ha en propietat de la Diputació 
 
CARRETERA BP-1413 
 
Tram Inici al pk 4+865, coincident amb la rotonda d’accés a la ronda 

nord de Sant Cugat del Vallès (inclosa) fins al pk 6+360, que 
correspon amb la plaça dels Quatre cantons, o Av. Rius i Taulet 

  
Longitud del tram(m)   1.495 m 
 
Amplada mitja calçada  6,73 m 
 
Superfície calçada   10.068 m²  
 
Estat del Ferm   Correcte 
 
Tipus de Ferm   Aglomerat asfàltic, a excepció del tram de 

vianants 
   El tram de vianants és amb llambordes, del pk  

5+953 al 6+360 
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Fanal   No n’hi ha en propietat de la Diputació 
 
Ponts i obres de fàbrica  Obra de fàbrica en el 5+110 
   Pontó en el pk 4+918 
 
CARRETERA BV-1462 
 
Tram Inici al pk 11+300, coincident amb l’inici del tram edificat (aprox. 

ctra. de la Floresta nº 52) fins al pk 14+244, que correspon amb 
l’encreuament amb la carretera de Rubí, Av. Rius i Taulet. 

  
Longitud del tram(m)   2.944 m 
 
Amplada mitja calçada  9,66 m 
 
Superfície calçada   28.439 m²  
 
Estat del Ferm   Correcte 
 
Tipus de Ferm   Aglomerat asfàltic 
 
Fanal   No n’hi ha en propietat de la Diputació 
Ponts i obres de fàbrica  Pont en el pk. 13+171 
   Pont en el pk. 13+192 
 
Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària 
de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, sobre les competències de la Diputació de 
Barcelona respecte a la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit 
territorial. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les 
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents 
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la 
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per 
poder dictar una resolució definitiva en l’expedient de traspàs que, en el seu moment, 
es va iniciar i es va informar inicialment per part d’aquesta Diputació amb motiu de la 
sol·licitud formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en 
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
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signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part 
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades 
carreteres de la xarxa local.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de 
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el 
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres 
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat 
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 
Atès que, segons l’article 7. 1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de 
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la 
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per 
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó 
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada 
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és 
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a  la inclusió del traspàs 
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de 
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 
Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves 
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, 
comarcal i local. 
 
Atès que, segons l’article 90. 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen 
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa 
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a 
l’article  47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a 
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució 
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta 
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf 
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.  
  
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea, l’adopció dels 
següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, en resolució definitiva de la petició formulada per l’esmentat Ajuntament en 
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acord de la Comissió municipal de Govern de data 5 de maig de 2003, dels següents 
trams de carreteres, que actualment són de la titularitat de la Diputació de Barcelona 
de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les 
característiques tècniques dels referits trams que es determinen en les corresponents 
fitxes de dades geomètriques elaborades per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que 
es transcriuen a la part expositiva del present Dictamen: 
 

BP-1417, des del p.k. 11,460 al p.k. 13,750 
BP-1503, des del p.k. 13,750 al p.k. 13,850 
BP-1413, des del p.k.   4,865 al p.k.   6,360 
BV-1462, des del p.k. 11,300 al p.k. 14,244 

 
Segon.- Notificar els precedents acords de traspàs a la Direcció General de Carreteres 
depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
als efectes de la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que 
disposa l’article 7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost. 
 
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès els presents acords per al 
seu coneixement i als efectes procedents.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
21.- Decret dictat per el President de la Diputació de data 23 de març de 2011, en 
virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar 
els efectes del temporal de pluges dels dies 12, 13, 14, 15 i 16 de març de 2011. 
 
“Vist l’informe emès, en data 17 de març de 2011, pel cap de l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, el qual és del següent tenor literal: 
 
“...Amb motiu de l’episodi de pluges succeït els dies 12, 14, 15  i 16 de març, li informo: 
 

▪ La major part de la xarxa provincial es va veure afectada per pluges a la 
calçada i els seus voltants. Les precipitacions es van anar produint de forma 
força continuada, començant el 12  fins el dia 16 de març. Aquestes pluges han 
provocat esllavissaments de talussos, caiguda de pedres, enrunament de 
moltes calçades, cunetes i elements de desguàs. En conseqüència, en un 
primer moment es va haver de retirar les restes de fang, terres i pedres 
acumulades a la calçada abassagant-les en les proximitats. Actualment en gran 
part de la xarxa afectada, el sistema de desguàs superficial es anul·lat i bona 
part dels passos sota calçada es troben embussats. 

 
▪ Tanmateix, actualment existeixen molts petits talussos d'on han caigut blocs de 

pedra que es troben inestables que provocaran la caiguda de més material a la 
carretera si no s'estabilitzen. 
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▪ La carretera C-1411z coneguda com “La Comasa”, va ser traspassada de la 
Generalitat a la Diputació de Barcelona l’any 2006, entre el pk 79+720 al pk 
84+500. Quan va ser traspassada, el trànsit que circulava pel tram de la C-
1411z era només veïnal. Les darreres pluges dels dies 14-15 de març han 
malmés les estructures de sosteniment de la carretera. En la majoria, a base 
de pedra cimentada, podent arribar a posar en perill la seguretat del trànsit 
rodat. Amb aquest motiu, en algún tram s’ha tallat un sentit de circulació. 
Dels diferents trams estudiat es poden diferenciar quatre tipologies 
d’estructures atenent a la seva patologia: 
 

Murs degradats però no deformats.  
Solució: conservar els murs existents i reforçar-los, amb capa de 
formigó projectat de 10 cm armada amb una malla diàm. 6 mm, de 
150x150mm. 

Murs amb deformacions de poca entitat.  
Solució proposada: conservar els murs existents i reforçar-los, amb 
capa de formigó projectat de 20 cm armada amb una malla diàm. 10 
mm, de 150x150mm. Als punts on es presenten les deformacions es 
clavaran al terreny de fonamentació del mur uns perfils metàl·lics, HEB 
de 10 cm, que actuaran de contrafort quedant embeguts en el formigó 
projectat. 

Murs col·lapsats o amb indicis de col·lapsar 
Solució: execució d’un mur de bloc de formigó armat, cimentat en una 
sabata executada un situ sobre el tot-u natural sembla trobar-se a cotes 
inferiors, i reforçat amb contraforts en el seu trasdos de formigó armat. 

Pont de maposteria fissurat. 
Solució: execució de dues pantalles de micropilots a manera d’estreps 
d’un nou tauler a executar dintre de l’actual. 

 
A més s’han produït incidents en les següents carreteres: 

 
▪ Carretera BV-5126 , T.M de Calella, en el pk 5+000, esllavissat de talús en 

desmunt. 
Solució proposada: mur d’escollera d’uns 20 ml i alçada 5m. 
 

Carretera BV-5201, T.M de Sant Sadurní d’Osormont, en el pk 19+400 i en el 19+900 
esllavissat talús terraplè.  

Solució proposada: en tots dos trams es un mur d’escollera de 15x5 m i 18x5 
m, sucessivament. 
 

Carretera BV-2131, T.M. de Carme, en el pk 13+500, marge dret, esllavissat talús 
(despreniment roca i material) 

Solució proposada: Refer talús amb pendent adequat. 
 

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

 
Com a desperfectes més evidents, ens trobem amb el deteriorament de talussos i 
murs de mamposteria.  

 
El cost previst de les actuacions a executar s’estima en 798.302,32 euros, IVA inclòs, 
a justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les feines, d’acord al pressupost 
que s’adjunta. No es pot precisar amb exactitud,  el treball que portarà la estabilització 
dels talussos per exemple, ja que una vegada es comencin les feines, s’anirà 
descobrint les zones concretes que han quedat en situació inestable, i que s’han de 
sanejar per a mantenir la carretera en condicions de seguretat per al trànsit. 
 
A la vista de l’ anteriorment mencionat, es proposa que es declarin aquestes 
actuacions d’emergència...”. 
 
Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com 
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 97 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu que el President 
de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació 
d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les 
administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Atès que la despesa inicial aproximada de 798.302,32 EUR, IVA inclòs, (s’adjunta 
còpia del pressupost a la present resolució com a Annex I) podria anar amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/31100/453A0/61100 del pressupost de l’exercici 2011 
d’aquesta Corporació, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui en una 
quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les 
mateixes. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- DECLARAR l’emergència per poder fer front a totes les actuacions 
necessàries provocades per l’episodi de pluges dels dies 12 a 16 de març de 2011 en 
les carreteres de la xarxa local de titularitat de la Diputació de Barcelona, de 
conformitat amb l’informe tècnic reproduït en la part expositiva del present Decret. 
 
Segon.- APROVAR i RETENIR el pressupost aproximat per poder fer front a totes les  
despeses derivades de les actuacions necessàries per un import aproximat de 
798.302,32 EUR, IVA inclòs,  amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
G/31100/453A0/61100 del Pressupost d’aquesta Diputació per a l’exercici 2011, sense 
perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com 
a conseqüència del desenvolupament de les mateixes. 
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Tercer.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu 
coneixement, en la primera sessió que celebri.” 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
22.- Decret dictat per el President de la Diputació de data 23 de març de 2011, en 
virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar 
els efectes produïts a conseqüència d’un esllavissament a la carretera BP-1121, 
p.k. 3,850 (T.m.Monistrol de Montserrat). 
 
“Vist l’informe emès, en data 22 de març de 2011, pel cap de l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, el qual és del següent tenor literal: 
 

“...Degut a la esllavissada produïda el passat diumenge dia 20 de març a les 16.30h a la 
carretera BP-1121 PK 3+850, dintre del T.M. de Monistrol de Montserrat, li informo: 
 
▪ Hi ha hagut un despreniment de massa rocosa del talús, quedant tallat el pas del trànsit 

i provocant el trencament del col·lector de Salmorres, propietat d’Aigües de Barcelona. 
El trencament de la canonada ha inundat la carretera i tant la cuneta como el mur de 
protecció del marge de la carretera han quedat malmesos. 

▪ Per sota de la cuneta de formigó, aproximadament a 1,20 m de fondària, hi passa el 
col·lector. L’execució d’aquesta canonada es del 1988 aprox. 

▪ El pas d’aigua de la canonada ja està tancat i per raons de seguretat, fins que el talús 
no estigui estabilitzat, Agbar no vol reparar la canonada. 

▪ Avui dia 22 de març es procedirà al desmuntatge de la malla i possiblement dimarts 
disposarem de la maquinaria adient per fer caure les zones mes inestables que es 
troben a uns 12 m d’alçada. Les dimensions de les zones afectades son 
aproximadament de 16 x 5m i de 25x5 m. 

▪ La carretera ha quedat tallada fins que es pugui sanejar el talús.  
Per garantir la seguretat del trànsit i a la vegada el patrimoni de la Diputació, cal reparar 
d’immediat els danys ocasionats. 
 
El cost previst de les actuacions a executar s’estima en 160.290,83 euros, IVA inclòs, a 
justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les feines, d’acord al pressupost que 
s’adjunta. No es pot precisar amb exactitud,  el treball que portarà la estabilització dels 
talussos per exemple, ja que una vegada es comencin les feines, s’anirà descobrint les 
zones concretes que han quedat en situació inestable, i que s’han de sanejar per a mantenir 
la carretera en condicions de seguretat per al trànsit. 
 
A la vista de l’anteriorment mencionat, es proposa que es declari aquesta actuació 
d’emergència. 

 

Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com 
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 97 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic. 
 

Atès que l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu que el President 
de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació 
d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les 
administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
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Atès que la despesa inicial aproximada de 160.290,83 EUR, IVA inclòs, (s’adjunta 
còpia del pressupost a la present resolució com a Annex I) podria anar amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  G/31100/453A0/61100 del pressupost de l’exercici 2011 
d’aquesta Corporació, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui en una 
quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les 
mateixes. 
 

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- DECLARAR l’emergència per poder fer front a totes les actuacions 
necessàries provocades per l’esllavissament al punt quilomètric 3,850 de la carretera 
BP-1121 (T.M. Monistrol de Montserrat), de conformitat amb l’informe tècnic reproduït 
en la part expositiva del present Decret. 
 

Segon.- APROVAR i RETENIR el pressupost aproximat per poder fer front a totes les  
despeses derivades de les actuacions necessàries per un import aproximat de 
160.290,83 EUR, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
G/31100/453A0/61100 del Pressupost d’aquesta Diputació per a l’exercici 2011, sense 
perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com 
a conseqüència del desenvolupament de les mateixes. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu 
coneixement, en la primera sessió que celebri. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
  
ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
  
 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
  
23.- Dictamen de data 17 de març de 2011 que proposa aprovar l’adhesió de 
l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona com a membre de 
l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt-Collsacabra. 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Àrea d’Espais Naturals, gestiona, de 
forma directa o en consorci amb altres administracions o entitats, dotze espais naturals 
protegits de la província de Barcelona, l’anomenada Xarxa de Parcs Naturals. Els 
espais referits 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. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs, té 
encomanada la gestió i promoció del Pla Especial del Castell de Montesquiu, que 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 de 
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Montesquiu, Sora, Sant Quirze de Besora i Santa Maria de Besora que integren l’àmbit 
de l’espai natural i els agents socials vinculats a aquest espai. 
 
Atès que els objectius bàsics del Pla Especial es refereixen a establir un règim de 
protecció i millora del medi natural, dels sistemes agrícoles i el patrimoni arquitectònic, 
així com l’ordenació de l’ús públic vinculat al lleure i al coneixement i gaudi d’aquells 
elements. 
 
Atès que aquests objectius bàsics es concreten en dirigir les masses forestals cap a la 
situació de màxim equilibri amb el medi, la Diputació de Barcelona ha redactat un pla 
tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) que abasta la totalitat del pla especial i que 
va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya el 26 de gener de 2001, amb la finalitat 
de fer una gestió ordenada del bosc que faci compatible l’obtenció de productes 
forestals amb la conservació i millora dels boscos. 
 
Ates que l'Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt-ColIsacabra és una 
entitat sense anim de lucre constituIda el 12 d'abril de 2005, a I'empara de la Llei 
7/1997, de 18 de juny, d'Associacions, inscrita en el Registre d'associacions de la 
Generalitat amb el número 30659, amb data 27 de juny de 2005. 
 
L'Associació que com finalitats: 
El foment, protecció i conservació deis boscos de la comarca d'Osona. 
El desenvolupament dels plans de millora de les finques forestals dels associats. 
La realització d'estudis, seminaris i cursos relacionats amb la problemàtica dels boscos 
d'Osona, en totes les seves vessants. 
Col.laborar amb entitats públiques i privades en la prevenció d'incendis forestals. 
Col.laborar amb els serveis d'extinció d'incendis dels diferents estaments públics i 
privats, facilitant informació, tramitant ajuts públics i qualsevol altre servei que creï 
riquesa forestal i mantingui I'assentament permanent de la població rural en el territori; 
així com creant projectes que ajudin a recuperar i valoritzar les finques forestals dels 
seus associats. 
Fomentar una gestió ordenada dels boscos d'Osona. 
 
Vist I'informe del cap de l'Oficina Tecnica de Parcs Naturals, de data 9 de març; de 
2011, que posa de manifest I'existència d'objectius coincidents entre la Diputació de 
Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals Serra de Belmunt-ColIsacabra i també 
que els estatuts d'aquesta associació no inclouen cap aspecte que pugui ser 
contradictori amb les responsabilitats de gestió que té la Diputació de Barcelona vers 
el Parc del Castell de Montesquiu, i per aquests motius proposa sol.licitar i formalitzar 
I'ingrés de la Diputació de Barcelona com a membre de pie dret de I'associació. 
 

Vist I'article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 

Vist I'article 2.6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març; reguladora del dret 
d'associació. 
 

Atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el gerent de Serveis d'Espais 
Naturals proposa a la presidència delegada de I'Àrea d'Espais Naturals que elevi al 
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Ple, previ informe de la Comissió Informativa de I'Área d'Espais Naturals, I'adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar I'adhesió de la Diputació de Barcelona com a membre de 
I'Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt-ColIsacabra, acceptant les 
obligacions i drets que es derivin deis seus estatuts. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta euros (60,00 €), equivalent a la 
quota de I'anualitat que correspon a 2011 com a soci membre, amb càrrec a I'aplicació 
pressupostària G/A1100/173AO/22610 de I'exercici 2011, entenent que la primera 
anualitat es farà efectiva prèvia presentació de la factura corresponent efectuada per 
I'entitat. 
 

Tercer.- Comunicar a l'Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt-
ColIsacabra aquests acords pel seu coneixement i als efectes escaients.” 
 

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

24.- Dictamen de data 4 de març de 2011 que proposa aprovar l’expedient de 
contractació de la concessió administrativa per a gestionar els equipaments d’El 
Bellver i l’Agustí a Tagamanent, dins el Parc Natural del Montseny, per import de 
vint-i-sis mil (26.000) €. 
 

“Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Espais Naturals, gestiona una 
xarxa de parcs, entre els quals s’hi troba el Parc Natural del Montseny, on es localitzen 
els equipaments d’El Bellver i L’Agustí, al municipi de Tagamanent. 
 
Atès que el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del 
Montseny, elaborat l’any 2008, fa possible que aquest segueixi essent un territori viu i 
dinàmic, on la protecció del medi natural sigui compatible amb la qualitat de vida dels 
seus ciutadans i el gaudi dels visitants. Per això el Pla incorpora les visions més 
actuals de l’ordenació dels espais protegits, afavorint la impulsió econòmica i social de 
la població del Parc, assegurant l’aprofitament racional dels seus recursos, estimulant 
la conservació activa dels sistemes naturals i garantint un ús públic ordenat. 
 
Atès que l’esmentat Pla defineix els equipaments d’El Bellver i L’Agustí com a conjunt 
que presenta una oferta cultural i de lleure per a persones interessades a conèixer 
millor les formes de vida de les comunitats humanes en el passat i el present del 
territori, i, per tant, es tracta d’una peça clau dins el desenvolupament de les tasques 
d’ordenació de l’ús públic del parc. Aquest contracte per la modalitat de concessió 
administrativa pretén igualment que es desenvolupin un seguit d’activitats relacionades 
amb la informació, l’acollida dels visitants, la prestació de serveis per al lleure i la 
restauració, així com una oferta cultural i d’educació ambiental, que puguin millorar el 
balanç econòmic de la seva activitat 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals no disposa de personal per a gestionar 
directament tots els equipaments públics i des de 1988 va iniciar un model de gestió 
indirecta a través de concessions administratives. Aquest model garanteix la qualitat de 
servei ofert mitjançant els plecs d’explotació i de condicions tècniques, administratives i 
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econòmiques que s’estableixen i que donen a la Diputació de Barcelona la supervisió i el 
control de les activitats que s’hi desenvolupen. Però no és només això el que avala el 
sistema, sinó la inducció i promoció d’activitats econòmiques noves en el sector de 
serveis (educació, informació, comerç, restauració, etc.), que permet crear nous llocs de 
treball i la revalorització de productes artesanals i de consum. 
 
Atès que des de l’any 2001 la Diputació de Barcelona està gestionant aquests 
equipaments pel sistema de concessió administrativa i que es donen doncs totes les 
característiques que aconsellen continuar amb aquesta modalitat de contractació, amb 
la que es pretén assolir una major eficàcia en la prestació del servei, en el foment 
d'iniciatives vinculades al sector de serveis, amb l'ús públic del parc i en la creació de 
llocs de treball per a oferir a la iniciativa privada dins l'àmbit del parc. 
 
Atès que és procedent la contractació que mitjançant procediment obert amb varis 
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 122, 134 i del 141 a 145 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Atès que, segons es desprèn de l’estudi econòmic i la memòria emesa per l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals, s’acredita a l’expedient la necessitat d’acudir a la 
contractació, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del 
procediment i dels aspectes de negociació. 
 
Atès que és procedent l’aprovació del Plec d’explotació i de condicions tècniques, 
administratives i econòmiques particulars que ha de regir la present contractació. 
 
Vistos els apartats 4.1.c.1), 4.6.1 i 4.6.5 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, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals , proposa a aquesta presidència delegada de 
l’Àrea d’Espais Naturals que elevi al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació promogut per l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals consistent en la gestió dels equipaments d’El Bellver i L’Agustí al Parc 
Natural del Montseny mitjançant la modalitat de concessió administrativa, amb una 
proposta d’inversió mínima de vint-i-sis mil euros (26.000,00 €), IVA exclòs. 
 
Segon.- APROVAR el Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i 
econòmiques particulars que hauran de regir la present contractació. 
 

Tercer.- PROCEDIR a la seva contractació mitjançant el procediment obert amb varis 
criteris d’adjudicació d’acord amb el que disposen els articles 122, 134 i del 141 a 145 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).” 
  

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



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 94

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
25.- Dictamen de data 17 de febrer de 2011 que proposa aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Mura, 
Navarcles, El Pont de Vilomara-Rocafort, Sant Fruitós de Bages, Talamanca i 
l’Associació de Propietaris Forestals Valls de Montcau 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 Mura, Navarcles, El 
Pont de Vilomara-Rocafort, Sant Fruitós de Bages i Talamanca conjuntament amb 
l’Associació de Propietaris Forestals Valls de Montcau. 
 
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 Valls de Montcau 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. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa 
a l’Associació de Propietaris Forestals Valls de Montcau, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst a la base d’execució número 35 del pressupost 
general de la Diputació de Barcelona i a l’empara d’allò previst en els articles del 303 
al 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 
179/1995, de 13 de juny, en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de 
l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
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 Mura, Navarcles, El 
Pont de Vilomara-Rocafort, Sant Fruitós de Bages i Talamanca conjuntament amb 
l’Associació de Propietaris Forestals Valls de Montcau per establir les directrius per a 
la redacció i execució d’un Pla Marc de Restauració i Millora Forestal: 
 

 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS 
AJUNTAMENTS DE MURA, NAVARCLES, EL PONT DE VILOMARA-ROCAFORT, SANT 
FRUITÓS DE BAGES I TALAMANCA I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 
“VALLS DE MONTCAU” 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 DE MURA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Martí Perich i Singla. 
 
AJUNTAMENT DE NAVARCLES, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Llorenç Ferrer i Alòs. 
 
AJUNTAMENT DEL PONT DE VILOMARA i ROCAFORT, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. 
Sr. Cecilio Rodríguez Martín. 
 
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep 
Rafart Cortés. 
 
AJUNTAMENT DE TALAMANCA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Tarin Canales. 
 
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS VALLS DE MONTCAU, representat pel 
President, Sr. Enric Rubio Garcia. 
 
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 
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dimensió de moltes propietats i pels límits que avui té la gestió individual de les finques 
forestals. 
 
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 “Valls de Montcau” (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 de Talamanca, Mura, Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles i  
Sant Fruitós de Bages, 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 de Talamanca, Mura, Pont de Vilomara i Rocafort, 
Navarcles, Sant Fruitós de Bages i l’Associació de Propietaris Forestals “Valls de Montcau”, 
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.  
 
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. 
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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 “Valls de Montcau”, 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: Talamanca, Mura, Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles, Sant Fruitós de 
Bages, representants de l’Associació “ Valls de Montcau” 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. 
 
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.  
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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. 
- 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. 
 
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 proves pilot necessàries per la redacció 
del Pla, a través de l’Associació “Valls de Montcau” per una quantitat  de 14.000 euros, amb 
la distribució següent: 
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Tractaments silvícoles en coníferes  -14.000 euros. 
 
Aquesta aportació es farà a càrrec de la partida “Projectes de Recuperació i Valorització de 
terrenys” del pressupost 2011 de l’esmentada Corporació. 
 
Tretzè: Justificació dels pagaments 
L’Associació es compromet a justificar davant la Diputació de Barcelona mitjançant una 
relació de les despeses efectuades signada pel president de l’Associació de Propietaris 
Forestals, que s’acompanyarà amb un duplicat de les factures.  
 
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 de Talamanca, Mura, Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles i Sant Fruitós de 
Bages 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 sextuplicat  en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
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 catorze mil euros (14.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/A1001/172A0/48902 del present exercici. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’Associació de Propietaris Forestals Valls de 
Montcau.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
Delegació de Turisme 
 
26.- Dictamen de data 11 de març de 2011 que proposa l’aprovació inicial de la 
dissolució del Consorci de Turisme Paisatges del Ter d’Osona, així com la seva 
liquidació en els termes aprovats pel Consell General del Consorci en reunió de 
data 2 de març de 2011. 
 
ANTECEDENTS 

 
El Consorci per a la promoció turística Meandres del Ter d'Osona es va constituir el 3 
de febrer de l'any 2001 sota el nom de “Consorci Meandres del Ter d'Osona” i, 
inicialment, el van constituir les següents entitats: municipis de Manlleu, Les Masies de 
Voltregà, Montesquiu, Orís, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Quirze de 
Besora, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Torelló i Vidrà i les entitats 
sense afany de lucre Manlleu Associació de Botiguers, Agrupació de comerciants de 
Torelló, Associació d'empresaris Vall del Ges, Associació d'empresaris de Manlleu, 
Associació Grup de defensa del Ter i el Gremi provincial de torners i indústries de la 
fusta. Els acords d'aprovació definitiva de la creació del Consorci i dels Estatuts pels 
quals aquest s'havia de regir, van ser adoptats, sense que s'haguessin realitzat 
al·legacions en contra del seu contingut en cap dels terminis d'informació pública 
oberts pels acord d'aprovació inicial dels respectius ajuntaments esmentats 
anteriorment, en les dates que s'indiquen a continuació: Manlleu, 27 de juny de 2000; 
Les Masies de Voltregà, 4 de novembre de 1999, Montesquiu, 2 de juny de 2000; Orís, 
14 de març de 20000, Roda de Ter, 18 de maig de 2000; Sant Hipòlit de Voltregà, 8 de 
maig de 2000; Sant Quirze de Besora, 26 de setembre de 2000; Sant Pere de Torelló, 
30 de juny de 20000; Sant Vicenç de Torelló, 3 de novembre de 1999, Torelló, 27 de 
març de 20000, i Vidrà 23 de novembre de 1999. Els Estatuts van ser publicats el 
publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 29 del dia 2 de febrer de 
2001. 
 
La Diputació de Barcelona, per acord de Ple de la Corporació, en sessió de dia 25 
d’abril de 2002, va sol·licitar la incorporació al Consorci de Turisme dels Meandres del 
Ter d’Osona. 
 

El canvi de nom del Consorci es va produir per acord del Consell Plenari del Consorci 
de Turisme Meandres del Ter d’Osona el dia 3 de desembre de 2003, passant a la 
denominació actual de “Consorci de Turisme Paisatges del Ter d’Osona”.  
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Posteriorment, en data 11 de gener de 2006 es va aprovar inicialment la segona 
modificació dels Estatuts. L’anunci relatiu a l’aprovació inicial es va publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 34 de 9 de febrer de 2006, i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4567, de 7 de febrer de 2006, i al tauler 
d’anuncis del Consorci. Transcorregut el termini sense al·legacions, l’acord esdevenia 
definitiu. En data 9 de juny de 2006 el Ple del Consorci Paisatges del Ter d’Osona va 
aprovar definitivament la segona modificació dels Estatuts del Consorci.  
 

El text vigent dels Estatuts es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 219 de 13 de setembre de 2006. 
 

El Consorci actualment es troba format, segons els Estatuts per: 
 

-          Diputació de Barcelona 
-          Ajuntament de Manlleu 
-          Ajuntament  de Les Masies de Roda 
-          Ajuntament  de Les Masies de Voltregà 
-          Ajuntament  de Montesquiu 
-          Ajuntament  d’Orís 
-          Ajuntament  de Roda de Ter 
-          Ajuntament  de Sant Hipòlit de Voltregà 
-          Ajuntament  de Sant Quirze de Besora 
-          Ajuntament  de Sant Pere de Torelló 
-          Ajuntament  de Sant Vicenç de Torelló 
-          Ajuntament  de Santa Cecília de Voltregà 
-          Ajuntament  de Santa Maria de Besora 
-          Ajuntament  de Sora 
-          Ajuntament  de Torelló 
-          Ajuntament  de Vidrà 
-          Associació d’Empresaris de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 
-          Associació d’Empresaris de Manlleu 
-          Grup de Defensa del Ter 
-          Associació d’Estudis Torellonencs 
-          Agrupació de Comerciants de Torelló 
-          Manlleu Associació de Botiguers 
-          Gremi Provincial de Torners i Indústries diverses de la Fusta 

 

 
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
 

PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
 

Atesa la difícil situació econòmica en què es troba el Consorci com a conseqüència de 
la crisi actual que afecta molt directament a les entitats públiques, les quals han hagut 
de retallar les seves aportacions i tenint en compte que el Consorci te uns nivells 
d’autofinançament absolutament insuficients, es va convocar el proppassat 11 de 
gener una reunió per analitzar la situació. Van assistir persones designades per una 
àmplia majoria dels ajuntaments integrants del Consorci, i es va decidir iniciar el 
procediment per a la dissolució del Consorci. 
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En data 17 de gener (reg. entrada a la Diputació de Barcelona 19 de gener), aquesta 
voluntat va ser comunicada per la Sra. Isabel Miguélez, Presidenta, a la Diputació de 
Barcelona, tot demanant el suport de la conducció de l’esmentat procés fins arribar a 
l’efectiva dissolució de l’entitat. Demanava així mateix que el vicepresident del 
Consorci, actualment l’Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella, assumís les funcions de la 
presidència de l’entitat atesa la seva situació de malaltia. 
 
Vist l’informe de la Secretaria-Intervenció, del qual es desprèn la impossibilitat per part 
del Consorci de continuar desenvolupant les tasques pròpies del seu objecte atesa la 
manca d’ingressos que previsiblement obtindrà en aquest exercici 2011. 
 
Vista la resolució de la Presidència del dia 7 de febrer de 2011 per la qual es resol 
iniciar l’expedient de dissolució del Consorci i la creació d’una Comissió amb l’objectiu 
d’elaborar una proposta de liquidació dels actius i passius de l’entitat. 
 
Vista l’acta de la Comissió, reunida el dia 17 de febrer de 2011, en la qual es van 
aprovar els termes en què es presentaria al Consell General del Consorci de Turisme 
Paisatges del Ter d’Osona la proposta d’acord de dissolució i liquidació del Consorci. 
 
Vistes les resolucions de la presidència del Consorci de dates 21 de febrer d’enguany 
relatives a la extinció de les relacions laborals del personal del Consorci. 
 
Vist que en data 24 de febrer de 2011, la Intervenció General de Diputació de 
Barcelona ha emès un Informe de control financer de l’exercici 2010 del Consorci, i un 
Informe adreçat a la Comissió encarregada d’elaborar la proposta de dissolució i 
liquidació del Consorci de Turisme Paisatges del Ter d’Osona.  
 
Vistos els acords adoptats pel Consell General del Consorci de Turisme Paisatges del 
Ter d’Osona en la reunió de data 2 de març d’enguany, que aproven inicialment la 
dissolució del Consorci. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 113 a 
115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist allò que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern 
i pels òrgans competents dels seus membres i que l’acord de dissolució, que ha de 
determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci 
i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades, 
ha de ser sotmès al tràmit d’informació pública. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció de la Diputació de Barcelona en 
data 4 de març de 2011. 
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Turisme paisatges del Ter 
d’Osona, així com la seva liquidació en els següents termes aprovats pel Consell 
General del consorci en reunió de data 2 de març d’enguany: 
 
1). D’acord amb els Annexos corresponents determinar la següent situació de 
tresoreria i previsió d’ingressos i despeses pendents pel mes de febrer, segons la 
Intervenció del Consorci. En aquestes despeses no s’inclouen les inherents a la 
liquidació que es puguin produir fins la seva extinció definitiva (notaria, registre i 
altres). 
 

Situació de tresoreria a 31-01-2011 i previsions 

 

Banc Saldo Ingressos Despeses 

Caixa corporació 170,46 €  

Catalunya Caixa 3.773,40 € 4.508,59 € 50.903,79 

RESUM 3.943,86 € 4.508,59 € 50.903,79 

 -42.451,34 

 

Detall de despeses

 

 

Any 2010 i gener 15.662,75 €  

Febrer 31.457,77 €  

Consell Comarcal 3.783,27 €  

  

 
DESPESES I FACTURES PENDENTS DE FEBRER 2011 

 

Capítol 1    

Personal    

    

NÚRIA SERRALLONGA 
MERCADER 

Sous i indemnització 19.668,89 
€ 

 

LAURA MARTÍNEZ ARJONA Sous i indemnització 8.150,47 €  

Núria Serrallonga Mercader Dietes mes de febrer 30,00 €  
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Laura Martínez Arjona Dietes mes de febrer 15,00 €  

    

SUMA   27.864,36 €

    

Capítol 2    

Primer express Despeses reunió tancament 21,80 €  

Correus Segells funcionament 
ordinari 

90,21 € 

Correus Previsió correspondència 200,00 € 

Llibreria i papereria XICOY Material d’oficina 2,97 € 

Consorci Vall Ges, Orís i 
Bisaura 

Fotocòpies diverses 369,85 € 

Consorci Vall Ges, Orís i 
Bisaura 

Previsió fins al final 50,00 € 

Sorea Previsió consum aigua 16,00 € 

Telefónica de Espanya Previsió consum telèfon 
febrer 

120,00 € 

Telefònica móviles Consum mòbil gener 11 26,58 € 

Secretaria i intervenció Previsió treballs 
dietes/despla. 

1.400,00 € 

Catalunya Caixa Despeses financeres 50,00 € 

Rebut s. Social mes gener Quota patronal 1.246,00 € 

   

SUMA   3.593,41 €

   

TOTAL   31.457,77 €

 
2). Aprovar les quotes corresponents a cadascun dels Ajuntaments i a la Diputació de 
Barcelona en la liquidació del Consorci en els termes següents: 
 

Entitat  
Aportació 
2010 

% sobre 
total 

Aportació a 
liquidació 

Ajuntament de Les Masies de Roda       461,16 € 0,56 238,61
Ajuntament de Manlleu  12.597,11 € 15,35 6.517,95
Ajuntament de Les Masies de 
Voltregà    1.971,52 € 2,40 1.020,10
Ajuntament de Montesquiu       556,93 € 0,68 288,16
Ajuntament de Roda de Ter    3.669,76 € 4,47 1.898,79
Ajuntament de Sant Hipòlit de    2.102,67 € 2,56 1.087,96
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Voltregà 
Ajuntament de Sant Pere de Torelló    1.468,27 € 1,79 759,71
Ajuntament de Sant Quirze de Besora    1.376,77 € 1,68 712,36
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló       730,17 € 0,89 377,80
Ajuntament de Santa Cecília de 
Voltregà       115,90 € 0,14 59,97
Ajuntament de Santa Maria de 
Besora        99,43 € 0,12 51,45
Ajuntament de Sora       109,80 € 0,13 56,81
Ajuntament de Torelló    8.425,32 € 10,27 4.359,40
Ajuntament de Vidrà       106,14 € 0,13 54,92
Ajuntament d'Orís       173,85 € 0,21 89,95
Diputació de Barcelona  48.080,00 € 58,60 24.877,39
TOTAL  82.044,80 € 42.451,34

 
3). Establir, com a data límit per al pagament de les quotes de liquidació aprovades, el 
dia 15 de març de 2011, a excepció de la Diputació de Barcelona, que ja ha efectuat el 
pagament de la quantitat  de 27.819,36  € ( vint-i-set mil vuit-cents dinou euros, trenta-
sis cèntims), per tal de cobrir els costos de liquidació i tancament del Consorci, en el 
benentès que la diferència entre la quantitat que li pertoca i la efectivament satisfeta li 
serà retornada.  
 
4). Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de 
Turisme Paisatges del Ter, i en particular: 
1. Aprovar la cessació de l’encomanda de gestió realitzada a favor de la Diputació 

de Barcelona per a la gestió informatitzada de nòmines del personal del 
Consorci de Turisme Paisatges del Ter (funcionari i laboral) i activitats 
complementàries o derivades, i que va ser aprovada en sessió del Consell 
General de data 25 d’abril de 2007, fixant com a data d’efectes de la cessació 
el dia 28 de febrer de 2011, un cop s’hagi fet efectiva l’extinció de les relacions 
laborals del personal al servei del Consorci, d’acord amb les resolucions de 
presidència de data 21 de febrer de 2011.   

 
2.  Deixar sense efecte els següents convenis entre Diputació de Barcelona i el 

Consorci de Turisme Paisatges del Ter:  
 

Conveni amb Diputació de Barcelona, signat el 19 de febrer de 2001 per a 
la senyalització dels següents senders:  

 
Sender Vora Ter- GR 
17 senders complementaris o variants entre Bellmunt i Roda de Ter: 
drecera Roda de Ter- Manlleu; ruta BTT Manlleu; sender del Pont de la 
Gleva a Torelló (Rocaprevera); sender d’enllaç de Gallifa a Sant Hipòlit 
de Voltregà (per unir-se al PR-C48); sender de Rocaprevera, entre el 
pont de la Coromina, Rocaprevera i el pont de Conanglell; sender de 
Torelló(Rocaprevera a Sant Pere de Torelló); sender de Comadebó, 
entre Borgonyà i el canal de Vila-seca; sender de Bajalou. Entre Sant 
Quirze Besora i el molí de l’Espona; sender de Sant Quirze Besora a 
Montesquiu; ronda de Montesquiu; tram del GR 3 entre els Munts i Milà; 
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PR-C- 45 de Torelló a Bellmunt; PR-C 47 del Ges, entre Torelló i Vidrà; 
sender de Saderra; sender d’Orís; sender del Sorreigs;  i sender de 
l’Esquerda (Roda de Ter) 
4 senders del Bisaura i dues  variants: sender de Sora-Puig Coronador, 
Sant Martí de Vinyoles (sender circular); sender de Sant Moí o del Parc 
Comarcal de Montesquiu (sender circular); sender de Vidrà (sender 
circular); sender de Siuret (Ciuret, Santa Margarida de Cabagés, Sant 
Jaume); sender dels Tres Castells. Castell de Montesquiu, Castell de 
Besora, Castell de Milany; variant de Santa Maria de Besora – coll de 
Bosquetell. 

 
Conveni amb Diputació de Barcelona per a la senyalització vertical de 
l’Arboretum de Vidrà. Signat el 28 de desembre de l’any 2005.  

 
Conveni amb Diputació de Barcelona i l’ajuntament d’Oris, signat el 19 
d’octubre de l’any 2005 per a la senyalització dels recursos i senders 
següents: PR-C 54: Sender d’Orís; connexió amb el GR-210; connexió amb 
el GR-3; castell; pont romànic; balmes de Serinyà; i font de les Donzelles. 

 
S’estableix que les possibles responsabilitats derivades dels elements afectats seran 
assumides per cada un dels municipis on estan ubicats.   
Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma eaCat, gestionada pel Consorci  
Administració Oberta de Catalunya, amb data d’efectes 31 de març de 2011.  
 
5). Determinar que l’arxiu del Consorci serà traslladat i custodiat per l’ajuntament de 
Torelló o l’Arxiu Comarcal, entitat que facilitarà la seva consulta a totes les entitats que 
han format part del Consorci.  
 
6). Fixar la data d’efectes de la dissolució el 31 de març d’enguany. 
 
7). Facultar la Presidència i la Vice-presidència del Consorci de Turisme Paisatges del 
Ter d’Osona, indistintament, per dictar les disposicions complementàries i oportunes 
per a la deguda efectivitat dels acords de dissolució adoptats en el Consell General de 
2 de març. 
 
8). Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics 
corresponents i, en particular, en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya. 
 
Segon. Acceptar les cessions gratuïtes realitzades a favor dels ajuntaments, dels béns 
objecte de convenis signats amb Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 4) del 
Primer Acord i l’inventari de béns que consta com annex I de l’acord adoptat pel 
Consell General en data 2 de març de 2011 
 
Tercer. Sotmetre aquests acords d’aprovació inicial de dissolució, un cop hagin estat 
adoptats per tots els ens consorciats, a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la Corporació.  
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Quart. Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat 
al·legacions, l’acord de dissolució s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Cinquè. Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els 
mateixos termes que consten al punt setè d’aquests acords. 
 
Sisè. Facultar indistintament el president de la Diputació de Barcelona i el diputat 
delegat de Turisme,  tan àmpliament com en dret sigui necessari, per al més eficaç 
desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els documents que 
calguin. 
 
Setè. Acceptar l’encàrrec per part de les entitats que formen part del Consorci de 
Turisme Paisatges del Ter d’Osona per realitzar el tràmit d’informació pública, establint 
que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que 
haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades.” 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup de Convergència i 
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup Popular, sent el resultat definitiu de 
46 vots a favor i 4 abstencions. 
 
 
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 de data 24 de març de 2011 que proposa integrar a l’Im. Sr. Carles 
Rossinyol Vidal i l’Im. Sr. Josep García Pérez a diverses Comissions 
Informatives i de Seguiment, i a l’Im. Sr. Antonio Carmona López a la Comissió 
Especial de Comptes.  
 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària del 22 d’abril de 2008, va 
acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona, a l’Excm. Sr. Antoni Fogué 
Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta 
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 7/85, de 
19 de juny, del règim electoral general; el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec, 
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d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió del càrrec de 
President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, honors i 
prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2007, va acordar 
fixar la integració dels membres de ple dret de les 12 Comissions Informatives i de 
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes.  
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 8 de maig de 2008, va acordar 
modificar una de les Àrees competencials en què es divideix aquesta Corporació, i, en 
tal sentit, va acordar crear l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i al mateix temps va 
acordar la creació de la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i de 
Recursos Interns. 
 

Vistos els escrits presentats pels diferents Grups Polítics, en referència a la designació 
del/ls  representant/s en la nova Comissió Informativa i de Seguiment, d’acord amb el 
que disposa l’article 12.3 del Reglament Orgànic. 
 

Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de 27 de novembre de 2008, va 
acordar modificar, a petició del Grup CIU, la composició de les Comissions 
Informatives i de Seguiment d’Educació; Igualtat i Ciutadania; i Comerç, en el sentit de 
substituir al Diputat del Grup de CiU, Im. Sr. Jordi Subirana Ortell pel Im. Sr. Ferran 
Civil Arnabat, com a membre de ple dret, en les Comissions Informatives i de 
Seguiment abans esmentades. 
 
Atès que Ple de la Diputació en sessió celebrada el 29 de gener de 2009, va acordar 
modificar la composició de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i 
Recursos Interns, en el sentit d’adscriure a aquesta, com a membre de ple dret, l’Im. 
Sr. Xavier García Albiol, en substitució del Diputat Im. Sr. Jordi Cornet Serra, a petició 
del Grup del Partit Popular. 
 
Atès que el Ple en sessió celebrada el 22 d’abril de 2009, va acordar modificar la 
composició de la Comissió Especial de Comptes, en el sentit d’adscriure a aquesta, 
com a membre de ple dret, l’Im. Sr. Xavier García Albiol, en substitució del Diputat Im. 
Sr. Jordi Cornet Serra, a petició del Grup del Partit Popular, segons escrit d’aquest de 
data 7 d’abril de 2009. 
 
Vist l’escrit presentat pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, en el qual es 
proposa el nomenament del seu representant en les Comissions Informatives i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns; de Cultura; d’Educació; així com en la 
Comissió Especial de Comptes i en la de Portaveus, al Diputat Im. Sr. Mateu Chalmeta 
Torredemer, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Vives Sobrino. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 26 de novembre de 2009, va 
acordar donar-se per assabentat de la composició de les Comissions Informatives i de 
Seguiment, així com de la Comissió especial de Comptes i de la Junta de Portaveus. 
 
Vist l’escrit present, en data 18 de gener de 2010, del Grup dels Socialistes de 
Catalunya-Progrés Municipal, en el qual es proposa el nomenament, com a 
representant del referit Grup, en les Comissions Informatives i de Seguiment 
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d’Educació i Desenvolupament Econòmic, al Diputat l’Im. Sr. Jordi William Carnes 
Ayats, en substitució de la Ima. Sra. Amparo Piqueras Manzano i de l’Im. Sr. Jesús 
Maria Canga Castaño, respectivament. 
  
Vist l’escrit de l’Im. Sr. Xavier García Albiol, en la seva condició de President del Grup 
del Partit Popular, de data 31 de maig de 2010, en el qual es proposa substituir a l’Im. 
Sr. Juan Carles del Rio Pin per la Ima. Sra. Ma. Àngels Esteller Ruedas, en la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Espais Naturals. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de l’1 de juliol de 2010, va acordar 
donar-se per assabentat, de l’adscripció de la Diputada del grup Popular Ima. Sra. 
Àngels Esteller Ruedas, a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Espais 
Naturals. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de 25 de novembre de 2010, va 
acordar donar-se per assabentat de l’adscripció del Diputat del Grup del PSC Im. Sr. 
Antonio Carmona López en les Comissions Informatives i de Seguiment d’Hisenda i 
Recursos Interns; Salut Pública i Consum; Benestar Social i de Comerç. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de data 27 de gener de 2011, va 
acordar donar-se per assabentat de l’adscripció del Diputat del grup Popular Im. Sr. 
Ramón Riera Macia en les Comissions Informatives i de Seguiment d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, Esports i Comerç i en la Junta de Portaveus. 
 
Atès l’escrit del portaveu del grup Socialista d’aquesta Corporació, pel qual es proposa 
integrar a l’Im. Sr. José García Pérez a les Comissions Informatives i de Seguiment de 
Cultura, Educació, Igualtat i Ciutadania i Comerç, en substitució de l’Im. Sr. Mario Sanz 
Sanz, i integrar l’Im. Sr. Antonio Carmona López a la Comissió Especial de Comptes, 
en substitució de l’Im. Sr. Carles Ruiz Novella, ambdós en representació del seu Grup, 
 
Atès l’escrit del portaveu del Grup de Convergència i Unió d’aquesta Corporació, pel 
qual es proposa integrar a l’Im. Carles Rossinyol Vidal a les Comissions Informatives i 
de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, Igualtat i Ciutadania i Comerç en 
substitució de la Sra. Montserrat Gatell. 
 
Vista la necessitat de modificar la composició de les Comissions Informatives i de 
Seguiment de Cultura, Educació, Desenvolupament Econòmic, Igualtat i Ciutadania i 
Comerç, i a la Comissió Especial de Comptes, en la forma proposades pels escrits del 
Grup Socialista i de Convergència i Unió. 
 
Vist que els articles 32 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; 89.b) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i 12 del Reglament Orgànic d’aquesta 
Corporació estableixen la necessitat de la creació d’uns òrgans complementaris de 
caràcter col·legiat que tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes 
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple així com, la competència sobre el 
seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i dels Diputats o 
Diputades que ostenten les delegacions. 
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En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 
bases del règim local; 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
i 4 del Reglament Orgànic de la Diputació, proposo al Ple l’adopció dels següents  

 
A C O R D S: 

 
Primer.- Donar-se per assabentat de la petició del Portaveu del Grup Socialista 
d’aquesta Corporació, en la qual proposa nomenar en representació del seu grup a 
l’Im. Sr. José García Pérez, en les Comissions Informatives i de Seguiment de Cultura, 
Educació, Igualtat i Ciutadania i Comerç, en substitució de l’Im. Sr. Mario Sanz Sanz, i 
integrar l’Im. Sr. Antonio Carmona López a la Comissió Especial de Comptes, en 
substitució de l’Im. Sr. Carles Ruíz Novella. 
 
Segon.- Donar-se per assabentat de la petició del Portaveu del Grup de Convergència 
i Unió en la qual proposa nomenar en representació del seu grup a l’Im. Sr. Carles 
Rossinyol Vidal a les Comissions Informatives i de Seguiment de Desenvolupament 
Econòmic, Igualtat i Ciutadania i Comerç, en substitució de la Sra. Montserrat Gatell. 
 
Tercer.- Donar per assabentat que les Comissions informatives i de seguiment 
d’aquesta Corporació estan integrades, com a membres de ple dret, per les/ls 
Diputades/Diputats, una vegada introduïda la modificació anteriorment assenyalada: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

President: Im. Sr. Rafael Roig Milà 
Vocals: Im. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 

Ima. Sra. Amparo Piqueras Manzano 
Im. Sr. Antonio Carmona López 
Im. Sr. Xavier Amador Pitarch 
Im. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
Im. Sr. Joan Puigdollers Fargas  
Im. Sr. Xavier Gacía Albiol 
Im. Sr. Arnau Funes Romero 
Im. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 

 

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

Presidenta:  Ima. Sra. Anna Hernández Bonancia 
Vocals: Im. Sr. Jordi Serra Isern  

Ima. Sra. Amparo Piqueras Manzano  
Ima. Sra. Carmen García Lores 
Im. Sr. Joan Amat Solé 
Im. Sr. Miquel Buch Moya 
Im. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui 
Im. Sr. Ramon Riera Macia 
Im. Sr. Màrius García Andrade 
Im. Sr. Xavier Florensa Cantons 
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPORTS 
 

President:      Im. Sr. Josep Monràs Galindo 
Vocals:  Im. Sr. Jesús María Canga Castaño 

Im. Sr. Rafael Roig Milà 
Im. Sr. Joan Sau Pagés 
Im. Sr. Xavier Amador Pitarch 
Im. Sr. Josep Salom Ges 
Im. Sr. Francesc Torné Ventura 
Im. Sr. Ramon Riera Macia 
Im. Sr. Arnau Funes Romero 
Im. Sr. Xavier Florensa Cantons 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 

Presidenta:    Ima. Sra. Dolores Gómez Fernández 
Vocals: Im. Sr. Antonio Carmona López 

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

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE BENESTAR SOCIAL 

 

Presidenta:    Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
Vocals: Ima. Sra. Teresa Padrós Casañas 

Im. Sr. Carles Ruiz Novella 
Im. Sr. Antonio Carmona López 
Im. Sr. Miquel Buch Moya 
Im. Sr. Ferran Falcó Isern 
Im. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui 
Im. Sr. Juan Carlos del Río Pin 
Im. Sr. Arnau Funes Romero 
Im. Sr. Xavier Florença Cantons 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CULTURA 
 

President:      Im. Sr. José Manuel González Labrador 
Vocals: Ima. Sra. Carmen García Lores   

Im. Sr. José García Pérez 
Im. Sr. Jesús María Canga Castaño 
Im. Sr. Miquel Buch Moya  
Im. Sr.  Josep Salom Ges 
Im. Sr. Francesc Torné Ventura 
Ima. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas    
Im. Sr. Màrius García Andrade 
Im. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’EDUCACIÓ 
 

Presidenta:    Ima. Sra. Carme García Suárez 
Vocals: Ima. Sra. Carmen García Lores 

Im. Sr. José García Pérez 
Im. Sr. Jordi William Carnes Ayats 
Ima. Sra. Teresa Padrós Casañas 
Im. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
Im. Sr. Ferran Civil Arnabat 
Im. Sr. Francesc Torné Ventura 
Im. Sr. Juan Carlos del Río Pin 
Im. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPAIS NATURALS 
 

President:     Im. Sr. Josep Mayoral Antigas 
Vocals: Im. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 

Im. Sr. Joan Sau Pagés 
Im. Sr. Xavier Amor Martín 
Im. Sr. Joan Amat Solé 
Im. Sr. Ferran Falcó Isern 
Im. Sr. Josep Salom Ges 
Ima. Sra. Maria Àngels Esteller Ruedas 
Ima. Sra. Carme García Suárez 
Im. Sr. Xavier Florensa Cantons 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE MEDI AMBIENT 
 

President:     Im. Sr. Joan Antoni Barón Espinar 
Vocals: Ima. Sra. Amparo Piqueras Manzano 

Im. Sr. Xavier Amor Martín 
Im. Sr. Jordi Serra Isern 
Im. Sr. Ferran Falcó Isern 
Im. Sr. Manel Olivés Juanola  
Im. Sr. Joan Puigdollers Fargas 
Im. Sr.  Juan Carlos del Río Pin 
Ima. Sra. Carme García Suárez 
Im. Sr. Xavier Florensa Cantons 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 
 

President:    Im. Sr. Teodoro Romero Hernández 
Vocals: Im. Sr. Joan Sau Pages 

Im. Sr. Carles Ruiz Novella 
Im. Sr. Jordi William Carnes Ayats 
Im. Sr. Xavier Amador Pitarch 
Im. Sr. Joan Amat Solé 
Im. Sr. Carles Rossinyol Vidal 
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Im. Sr. Juan Carlos del Río Pin 
Im. Sr. Arnau Funes Romero 
Im. Sr. Xavier Florensa Cantons 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’IGUALTAT I CIUTADANIA 
 

Presidenta: Ima. Sra. Immaculada Moraleda Pérez       
Vocals: Im. Sr. Xavier Amor Martín 

Ima. Sra. Teresa Padrós Casañas 
Im. Sr. José García Pérez 
Im.  Sr. Carles Rossinyol Vidal 
Im. Sr. Manel Olivés Juanola 
Im. Sr. Ferran Civil Arnabat 
Ima. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas  
Ima. Sra. Dolores Gómez Fernández 
Im. Sr. Xavier Florensa Cantons 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE COMERÇ 
 

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

Im. Sr. José García Pérez 
Im. Sr. Antonio Carmona López 
Im. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 
Im. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
Im.  Sr. Carles Rossinyol Vidal 
Im. Sr. Ferran Civil Arnabat 
Im. Sr. Ramon Riera Macia 
Ilma Sra. Dolores Gómez Fernández  
 
 

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

Cinquè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES restarà integrada per les/Diputades/Diputats següents: 
 

President: Im. Sr. Rafael Roig Milà 
Vocals: Im. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 

 Ima. Sra. Amparo Piqueras Manzano 
Im. Sr. Antonio Carmona López 
Im. Sr. Xavier Amador Pitarch 
Im. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
Im. Sr. Joan Puigdollers Fargas 
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Im. Sr. Xavier García Albiol 
Im. Sr. Arnau Funes Romero 
Im. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 

 

Sisè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la JUNTA DE PORTAVEUS està 
integrada, de conformitat amb el dictamen de data 27 de gener de 2011, pels membres 
següents: 
 

President:  Excm. Sr. Antoni Fogué Moya 
Vocals:  Im. Sr. Jordi Labòria Martorell 
  Im. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
  Im. Sr.  Ramon Riera Macia 
  Im. Sr. Arnau Funes Romero 
  Im. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 
 

Setè.-  DEIXAR SENSE EFECTE, en tota la seva extensió, l’acord del Ple adoptat en 
sessió ordinària de data 27 de gener de 2011, en referència a la composició de les 
Comissions Informatives i de Seguiment i la Comissió Especial de Comptes. 
 
Vuitè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que el règim de retribucions, indemnitzacions 
i assistència de tots els membres de la Corporació és l’establert mitjançant Decret de 
la Presidència d’aquesta Diputació de data 19 de juliol de 2007. 
 
Novè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a la Coordinació General, a la 
Gerència, a tots els membres de ple dret de les Comissions Informatives i de 
Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus, a la 
Secretaria general, a la Intervenció general, a la Direcció de Serveis de Secretaria, 
Adjunt a la Secretaria General i als Secretaris delegats de les Comissions Informatives 
i de Seguiment i a la Especial de Comptes; als efectes legals oportuns. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
Seguidament es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació, compresos entre el número 1393 fins al 2658. Al propi temps es dona 
compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries 
dels dies 24 de febrer de 2011 i 10 de març de 2011. 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 
les 12 hores i 30 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
El President       
Antoni Fogué Moya      La Secretària General 
        Petra Mahillo García 
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DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 540073 al 540129. 
 
Barcelona, 29 d’abril de 2011 
 
 
 
 
 
La Secretària General 
Petra Mahillo García 
 
 
 
 
 


