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ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2011 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 28 d’abril de 2011, a les 12 hores i 5 minuts, es va 
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària 
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu 
president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president primer, 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, Jesús María Canga Castaño, Antonio Carmona López, Jordi 
William Carnes Ayats, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, M. Angeles 
Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer 
Tamayo, 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, Josep Monràs Galindo, Jordi Labòria Martorell, Manel Olivés 
Juanola, 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.  
 
Van excusar la seva assistència els diputats següents: Manuel Bustos Garrido, Xavier 
Florensa Cantons, Jordi Moltó Biarnés i Teresa Padrós Casañas. 
 
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 31 de 
març de 2011.  

 
2.- Dictamen que proposa donar la conformitat i aprovar, en allò que calgui, el conveni 
signat entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consorci del Campus 
Interuniversitari del Besòs (CCIB) pel qual la UPC es subroga en la posició del 
Consorci CIB  respecte al conveni subscrit l’any 2005, així com a la seva addenda de 
l’any 2009, en relació amb la construcció de la nova seu de l’Escola d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona. 
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3.- Dictamen que proposa aprovar l’amortització de places de la plantilla de la 
Diputació de Barcelona. 
 
4.- Dictamen que proposa donar compte de l'informe de la Tresoreria sobre el 
compliment dels terminis de pagament durant el segon semestre de 2010. 
 
5.- Dictamen que proposa donar compte de l'Informe de la Sindicatura de Comptes 
referit a la Tresoreria i l'Endeutament de l'any 2008 i de les mesures adoptades per la 
Diputació de Barcelona al respecte. 
 
6.- 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.  
 
7.- Dictamen que proposa convalidar la pròrroga, amb efectes 1 d’abril de 2011, del 
contracte formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA, per al servei de 
telecomunicacions de dades de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica 
corporativa i Lot 2 Xarxa estesa al territori), fins que es substanciï una nova 
adjudicació que es preveu tindrà efectes l’1 d’abril de 2012, corresponent a la Direcció 
de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
 
8.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’Inventari General Consolidat de la 
Corporació amb referència a 31 de desembre de 2010. 
 
9.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’aclariment de la delegació acordada pel ple 
de l’Ajuntament de Bagà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 
10.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament de Castellbisbal, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret 
públic municipals. 
 
11.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 
12.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament de Folgueroles, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret 
públic municipals. 
 
13.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
14.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament de Sitges, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
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15.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament de Taradell, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 
16.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament de Vic, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 
17.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, dels trams de la carretera BV-2119, entre els p.k. 1,370 i 
1,960 i del a carretera BP-2121, entre els p.k. 0,000 i 0,930. 
 
18.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’acta de preus contradictoris núm. 1 de les 
obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis 
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”. 

 
19.- Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a 
membre de la “Sociedad Española de Ciencias Forestales” (SECF). 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar el conveni amb el Sr. Abel Sepúlveda Carreras per 
a la creació d’un itinerari al pas per la finca “La Cogullada”, dins del Parc d’Olèrdola. 
 
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.- Moció que presenta la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona, per tal que 
el Ple Corporatiu doni suport al Programa d’Actes del Centenari de l’Institut del Teatre. 
 
2.- 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. 
 
3.- Precs. 
 
4.- Preguntes.  
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 31 
de març de 2011.  
 
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 
data 31 demarç de 2011, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
2.- Dictamen de data 5 d’abril de 2011 que proposa donar la conformitat i 
aprovar, en allò que calgui, el conveni signat entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i el Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs (CCIB) pel 
qual la UPC es subroga en la posició del Consorci CIB  respecte al conveni 
subscrit l’any 2005, així com a la seva addenda de l’any 2009, en relació amb la 
construcció de la nova seu de l’Escola d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona. 
 
“La Diputació de Barcelona, el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) i el 
Consorci del Centre Interuniversitari del Llevant (actual Consorci del Campus 
Interuniversitari del Besòs) en data 27 de juliol de 2005 (Ref.VNIS AJG 1004/05) varen 
formalitzar un conveni   per a la recuperació dels immobles, propietat de la Diputació 
de Barcelona, cedits al Consorci Escola Industrial de Barcelona, i la construcció d’una 
nova seu per a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona i, 
posteriorment, el 17 de març de 2009, una addenda (ref. VNIS C 455/09). 
 
L’esmentat conveni i addenda, estableixen els criteris per a la recuperació per part de 
la Diputació de Barcelona, dels edificis que actualment ocupa el Consorci Escola 
Industrial de Barcelona (CEIB), així com a assegurar la construcció d’una nova seu per 
a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona al Campus, i que 
s’ubicarà concretament a la denominada finca A del Campus Interuniversitari del 
Besòs. 
 
El conveni contempla, entre d’altres aspectes, que la Diputació de Barcelona com a 
compensació per a la recuperació dels espais es compromet a efectuar una aportació 
econòmica per tal de coadjuvar el pagament de les obres de construcció de la nova 
seu de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona; aquesta 
aportació econòmica ascendia a un total de vint-i-tres milions d’euros (23.000.000 €). 
 
A dia d’avui, la Diputació de Barcelona ha satisfet la quantitat de 6 milions seixanta-
cinc mil, cent disset euros amb seixanta-dos cèntims  (6.065.117,62 €), per a dur a 
terme, bàsicament, les següents accions: 
 
 Redacció del projecte executiu de l’edifici 
 Construcció de les pantalles de contenció de les plantes soterrani en la part 

corresponent a l’edifici A 
 

Per altra part, queda pendent de certificar per alguns treballs executats fins al moment 
un import de 151.645,48 € corresponent bàsicament a quantitats pendents d’abonar 
del contracte de redacció del projecte i dels treballs d’osculació de les pantalles. 
 
D’altra banda, mitjançant escriptura de data 15 de desembre de 2010, autoritzada pel 
Notari de Barcelona, Sr. J.J.C.C., amb número de protocol XXXX, el Consorci del 
Campus Interuniversitari del Besòs constituí a favor de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), un dret real de superfície sobre les finques A, B, C, D, I, J i K del 
Projecte de reparcel·lació del Sector C-4 (Taulat- Ronda) de la MPGM en el sector del 
front litoral i marge dret del riu Besòs “ Campus Internuversitari del Besòs”. 
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D’acord amb l’expositiu III de la referida escriptura, la finca A es destinarà a la 
implantació de l’Escola d’Enginyeria Tècnica de l’Escola Industrial de Barcelona. 
 
Mitjançant conveni de data 5 d’abril de 2011 entre el consorci del campus 
interuniversitari del Besòs i la UPC, “per a l’execució de l’edifici de nova seu de l’escola 
universitària d’enginyeria tècnica industrial de Barcelona, a la finca “A” del Projecte de 
reparcel·lació del sector c-4 de la MPGM en el sector del front litoral i marge dret del 
riu Besòs “Campus internuversitari del Besòs”, la UPC es subroga en la posició del 
Consorci del Campus Internuversitari del Besòs respecte al conveni subscrit en data 
27 de juliol de 2005 per la Diputació de Barcelona, el Consorci del Centre Universitari 
del llevant (actual Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs) i el Consorci 
Escola Industrial de Barcelona, així com a la seva addenda de l’any 2009. 
 
En conseqüència, en us de les facultats que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència, a 
proposta de la  Directora de Serveis de Suport a la Coordinació General, eleva el Ple, 
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.-  Donar la conformitat, i aprovar en allò que calgui,  el conveni subscrit en data 
5.4.2011, i que s’adjunta al present dictamen, entre el Consorci del Campus 
Interuniversitari del Besòs i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a l’execució de 
l’edifici de nova seu de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de 
Barcelona, pel qual la UPC es subroga en la posició del Consorci del Campus 
Interuniversitari del Besòs respecte  al conveni subscrit en data 27 de juliol de 2005 
per la Diputació de Barcelona, el Consorci del Centre Universitari del Llevant (actual 
Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs) i el Consorci Escola Industrial de 
Barcelona, així com a la seva addenda de l’any 2009, i per tant assumint drets i 
obligacions que d’ells se’n deriven, en especial pel que fa a la construcció de la nova 
seu de l’Escola d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 
 
Com a conseqüència, la UPC tramitarà davant la Diputació de Barcelona totes les 
certificacions d’obra, factures i qualsevol altre document comptable referit a la 
implantació de l’edifici previst a la finca “A” per a què li siguin abonats per part de la 
Diputació de Barcelona en compliment del Conveni de data 27 de juliol de 2005, a què 
s’ha fet referència a l’expositiu IV, amb excepció dels honoraris pendents de liquidar a 
l’arquitecte adjudicatari de l’encàrrec de redacció del projecte executiu de l’edifici, que 
continuaran essent assumits pel Consorci del Campus Internuniversitari del Besòs 
amb els recursos obtinguts de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci de l’Escola Industrial, a la Universitat 
Politècnica de Catalunya i al Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
3.- Dictamen de data 1 d’abril de 2011 que proposa aprovar l’amortització de 
places de la plantilla de la Diputació de Barcelona. 
 
“El dia 4 de novembre de 2010 es va tancar el termini per a la presentació de la 
proposta d’aprovació del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2011, 
que posteriorment es va aprovar inicialment en sessió plenària de data 18 de 
novembre de 2010 i definitivament en sessió plenària de data 23 de desembre de 2010 
formant part de l’expedient l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball. 
 
D’acord amb la línea 4 d’actuació del Pla de Racionalització, Estalvi i Eficiència 2010-
2012, consistent en potenciar i optimitzar els recursos humans, es proposa amortitzar 
diverses places de la plantilla de la Corporació per tal d’ajustar-la a les necessitats de 
la Corporació. 
 
Atès el que disposa l’article 27, apartat 1, i l’article 32, del Decret 214/90, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
respecte a la possibilitat de modificar la plantilla i la relació de llocs de treball amb 
posterioritat a l’aprovació dels pressupostos. 
 
Atès el que disposa l’article 32, apartat 2 f) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, quant a la competència plenària per 
l’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.  
 
En ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i 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, aquesta Presidència sotmet a la consideració del Ple Corporatiu, previ 
informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns, l’adopció dels següents  

 
A C O R D S 

 
Primer.- Amortitzar les places relacionades a l’Annex 1 d’acord amb les consideracions 
contingudes a la part expositiva del present acord. 
 

Segon.- Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, 
reflectides als annexes 2 i 3 respectivament i que formen part del present acord.” 
 

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 
43 vots a favor i 4 abstencions. 
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4.- Dictamen de data 5 d’abril de 2011 que proposa donar compte de l'informe de 
la Tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament durant el segon 
semestre de 2010. 
 
“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, estableix, en els article 4 i 5 una sèrie d’obligacions de subministrament 
d’informació, entre d’altres, per les Administracions Públiques. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels Tresorers o, en el seu 
defecte, els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei pel pagament de les 
obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini. 
 
Igualment, l’article 5 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà a 
l’informe trimestral al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o 
documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des 
de la seva anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor l’absència de tramitació dels mateixos. 
 
Vist aquests antecedents, la Diputació de Barcelona va establir els procediments per 
donar la informació trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament, 
mitjançant un Decret del President de la Diputació de data 3 de març de 2011. 
 
Vist l’informe de la Tresoreria de data 29 de març de 2011, que es reprodueix tot 
seguit: 

 
“D’acord amb el que preveu l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Tresoreria 
ha elaborat un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la llei pel 
pagament de les obligacions de l’entitat local. 
 
Aquest informe fa referència a les factures corresponents a la Diputació de 
Barcelona, a l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Institut del Teatre, a el Patronat 
d’Apostes, a la Fundació Pública Casa Caritat i a la Xarxa Audiovisual Local. 
 
Aquest primer informe, a partir de l’aprovació de la Llei, s’ha elaborat referit al 
període comprés entre el 7 de juliol i el 31 de desembre de 2010. 
 
a) Diputació de Barcelona i organismes autònoms. 
A efectes de la confecció de l’informe s’han tingut en compte totes les factures 
registrades en el període esmentat, sense distingir entre les que feien referència 
a contractes signats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei o amb 
posterioritat. 
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La comprovació dels terminis de pagament s’ha fet sobre les obligacions 
registrades en el Registre general de factures, corresponents als capítols 1, 2 i 6 
dels pressupostos de les entitats esmentades.  
S’han agafat totes les factures registrades en el període comprés entre el 7 de 
juliol i el 31 de desembre i s’han seleccionat les corresponents als capítols 
esmentats; per totes aquestes s’ha calculat el termini de pagament, per 
diferència entre la data de registre de les factures i la data de pagament de les 
mateixes. 
 
D’acord amb el previst a l’article 3.3 de la Llei 15/2010, s’ha agafat com a termini 
de pagament a complir el de 55 dies. 
 
b) Xarxa Audiovisual Local. 
S’ha incorporat la documentació facilitada per la Gerència de la XAL, elaborada 
d’acord amb els criteris establerts en la Llei 15/2010. 
 
Terminis de pagament. 
 
Diputació de Barcelona 
 

Diputació de Barcelona Import % Nombre % 
       

Factures pagades 58.658.547,70 100,00% 15.277 100,00%
Factures pagades dins de termini 54.769.548,35 93,37% 14.421 94,40%
Factures pagades fora de termini 3.888.999,35 6,63% 856 5,60%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 16.440,04 21 

 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període 
comprés entre el 7 de juliol i el 31 de desembre de 2010 ha estat de 36 dies. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 

Organisme de Gestió Tributària Import % Nombre % 
       

Factures pagades 3.672.240,75 100,00% 1.159 100,00%
Factures pagades dins de termini 3.032.750,00 82,59% 833 71,87%
Factures pagades fora de termini 639.490,75 17,41% 326 28,13%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 427.357,19 9 

 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període 
comprés entre el 7 de juliol i el 31 de desembre de 2010 ha estat de 50 dies. 
 
Institut del Teatre 

 

Institut del Teatre Import % Nombre % 
       

Factures pagades 1.251.976,14 100,00% 734 100,00%
Factures pagades dins de termini 1.181.671,44 94,38% 721 98,23%
Factures pagades fora de termini 70.304,70 5,62% 13 1,77%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 35.057,83 12 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 9

El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període 
comprés entre el 7 de juliol i el 31 de desembre de 2010 ha estat de 21 dies. 
 
Patronat d’Apostes 
 

Patronat d'Apostes Import % Nombre % 
       

Factures pagades 373.778,91 100,00% 141 100,00%
Factures pagades dins de termini 370.121,35 99,02% 134 95,04%
Factures pagades fora de termini 3.657,56 0,98% 7 4,96%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 0,00 0 

 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període 
comprés entre el 7 de juliol i el 31 de desembre de 2010 ha estat de 20 dies. 
 
Fundació Pública Casa Caritat 
 
No s’ha tramitat cap factura durant el període referit. 
 
Xarxa Audiovisual Local. 
 

 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període 
comprés entre el 7 de juliol i el 31 de desembre de 2010 ha estat de 37 dies. 
 
Diputació de Barcelona (dades agregades) 
 

 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre el 7 de juliol i el 31 de desembre de 2010 ha estat de 38 dies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xarxa Audiovisual Local Import % Nombre % 
       

Factures pagades 2.560.892,63 100,00% 402 100,00%
Factures pagades dins de termini 2.359.149,97 92,12% 401 99,75%
Factures pagades fora de termini 201.742,66 7,88% 1 0,25%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 88.665,52 34 

Total Agregat Import % Nombre % 
Factures pagades 66.517.436,13 100,00% 17.713 100,00%
Factures pagades dins de termini 61.713.241,11 92,78% 16.510 93,21%
Factures pagades fora de termini 4.804.195,02 7,22% 1.203 6,79%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 567.520,58 76 
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Diputació de Barcelona
No hi ha factures rebudes abans de l'1/10/2010 que a 31/12/2010 hagin quedat pendents de tramitar

Organisme de Gestió Tributària (ORGT)
N.registre Document Data Entr. Data Fra NIF emissor Nom o Raó Social

 Import Text explicatiu del concepte facturat
2193 0416044 21/09/2010 15/09/2010 A58649351 KAISER KRAFT, S.A.Unipersonal

217,47 Fra. 0416044 - Subministrament d'una escala.
2194 0416043 21/09/2010 15/09/2010 A58649351 KAISER KRAFT, S.A.Unipersonal

210,96 Fra. 0416043 - Subministrament d'una escala.

Justificació de la falta de tramitació:
2193 Anul·lada per import incorrecte. Abonament arribat 10 de gener de 2011.
2194 Expedient aturat per l'anul·lació anterior

Organisme Autònom Institut del Teatre

No hi ha factures rebudes abans de l'1/10/2010 que a 31/12/2010 hagin quedat pendents de tramitar

Organisme Autònom Patronat d'Apostes

No hi ha factures rebudes abans de l'1/10/2010 que a 31/12/2010 hagin quedat pendents de tramitar

OA Fundació Pública Casa de Caritat

No hi ha factures rebudes abans de l'1/10/2010 que a 31/12/2010 hagin quedat pendents de tramitar

Xarxa Audiovisual Local (XAL), e.p.e.

N.registre Document Data Entr. Data Fra. NIF emissor Nom o Raó Social

 Import Text explicatiu del concepte facturat
10000969 F-1/10 23/03/2010 15/03/2010 33900468D David Casacuberta Sevilla

255,00 Participació trobada Tecnolocal Mataró
10001232 F-1000390 16/08/2010 31/07/2010 B61449146 Oasys Soft, SL

5.520,71
Disseny programació i manteniment plataforma 
distribució d'internet

10001414 F-1000413 11/10/2010 31/08/2010 B61449146 Oasys Soft, SL

5.520,71
Disseny programació i manteniment plataforma 
distribució d'internet

10001415 F-1000439 08/10/2010 30/09/2010 B61449146 Oasys Soft, SL

5.520,71
Disseny programació i manteniment plataforma 
distribució d'internet

Justificació de la falta de tramitació:

10000969

10001232

10001414

10001415
Tramitació suspesa per un requeriment d'Hisenda, posteriorment ens vam assabentar que l'empresa es 
trobava en concurs de creditors. Es va pagar a Hisenda al febrer de 2011 i amb la resta estem pendents 
del que decideixi el jutjat

Relació de factures o documents anàlegs respecte dels quals hagin transcorregut més de 3 mesos sense que s’hagi
tramitat l’obligació reconeguda: 

Manca de dades bancàries del creditor

Tramitació suspesa per un requeriment d'Hisenda, posteriorment ens vam assabentar que l'empresa es 
trobava en concurs de creditors. Es va pagar a Hisenda al febrer de 2011 i amb la resta estem pendents 
del que decideixi el jutjat

Tramitació suspesa per un requeriment d'Hisenda, posteriorment ens vam assabentar que l'empresa es 
trobava en concurs de creditors. Es va pagar a Hisenda al febrer de 2011 i amb la resta estem pendents 
del que decideixi el jutjat
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En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Tresoreria eleva al Ple, previ informe de la Intervenció General i de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents  

 
ACORDS  

 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona referent als terminis de pagament de les factures registrades 
en la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i la seva entitat pública 
empresarial, dins del període comprés entre el 7 de juliol i el 31 de desembre de  2010, 
d’acord amb el previst en la Llei 15/2010. 
 
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona referent a les factures o documents 
justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos, amb el mateix abast i termini que el punt 
anterior. 
 
Tercer.- TRAMETRE l’informe emès per la Tresoreria de la Diputació de Barcelona, 
conjuntament amb la informació incorporada per la Intervenció General, als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, i de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- PUBLICAR les dades agregades d’aquests informes en la seu electrònica 
corporativa de la Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
5.- Dictamen de data 6 d’abril de 2011 que proposa donar compte de l'Informe de 
la Sindicatura de Comptes referit a la Tresoreria i l'Endeutament de l'any 2008 i 
de les mesures adoptades per la Diputació de Barcelona al respecte. 
 
“Vist l’informe de fiscalització núm. 7/2011 tramès per la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, que fa referència a “Diputacions de Catalunya. Àrees de Tresoreria i 
Endeutament. Exercici 2008”. 
 
Vist que la Sindicatura de Comptes en data 21 d’octubre de 20010 va trametre 
prèviament a la Corporació el projecte d’informe número 37/2009-F, on es formulaven 
unes observacions i recomanacions al respecte. 
 
Vist que el president de la Corporació, amb data 8 de novembre de 2010, va formular 
un escrit d’al·legacions que va tenir entrada al registre de la Sindicatura de Comptes el 
dia 8 de novembre. 
 
Vist que un cop analitzades les al·legacions per la Sindicatura de Comptes, una part 
important han estat acceptades i han donat lloc a una nova redacció de diversos 
apartats de l’informe 7/2011, el qual té caràcter definitiu. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 12

Vistes les observacions i recomanacions formulades per la Sindicatura de Comptes en 
el seu informe definitiu, en relació als procediments i criteris de comptabilització, 
relatius a les actuacions en l’àmbit de la Tresoreria i de l’Endeutament. 
  
Atès que la Corporació, com a Institució subjecta al principi de legalitat, ha de tenir 
present les recomanacions efectuades per l’òrgan de control extern existent a 
Catalunya i prendre les mesures adequades per al seu compliment. 
 
Vist l’informe de la Tresoreria i de la Intervenció General de data 5 d’abril d’enguany, 
sobre mesures adoptades en relació a l’informe 7/2011 de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a “Diputacions de Catalunya. Àrees de 
Tresoreria i Endeutament. Exercici 2008”, que es reprodueix tot seguit: 
 

“Vist l’Informe 7/2011 de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
relatiu a “Diputacions de Catalunya. Àrees de Tresoreria i Endeutament. Exercici 
2008” i les seves conclusions recollides en els fulls 64 i 65 de l’informe, pel que 
fa a la Diputació de Barcelona, la Tresoreria i la Intervenció General emeten el 
present informe centrat exclusivament en les observacions finals que incorporen 
les conclusions i les mesures adoptades per la Corporació en desplegament 
d’aquelles. 
 
Observació 1.- La Diputació comptabilitza els ingressos per interessos dels 
comptes de situació de fons en bancs i institucions de crèdit pel criteri de caixa. 
El criteri a aplicar en la comptabilitat financera és el de meritació. 
 
En aquest apartat la Diputació continua considerant que els arguments 
presentats en l’escrit d’al·legacions i que no han estat estimats per la Sindicatura 
són plenament vigents. Així i tot, malgrat que mantenim la discrepància amb els 
criteris de la Sindicatura, en prenem nota a efectes de la seva consideració a 
partir d’aquest exercici 2011. 
 
Observació 2.- Les bases 55.2 i 57.1 d’execució del pressupost indiquen que el 
sistema normal de pagament serà la transferència bancària, amb la signatura 
conjunta de la interventora i el tresorer. La Diputació no ha tingut en compte amb 
aquesta regulació la necessitat de la signatura del president, tal com estableix 
l’article 5.2.c del Reial Decret 1174/1987, del 18 de setembre, pel qual es regula 
el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de 
caràcter estatal. 
 
Aquesta observació ja havia estat efectuada en anteriors informes de la 
Sindicatura, i la Diputació de Barcelona hi ha formulat al·legacions exposant els 
raonaments jurídics pels que entén que d’acord amb la normativa vigent aquesta 
signatura no seria imprescindible. Davant la posició reiteradament expressada 
per la Sindicatura, però, s’ha considerat convenient atendre el seu criteri i, 
mitjançant Decret del President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns 
de data 2 de junt de 2010, es va aprovar la modificació del règim de signatures 
de les transferències bancàries, incorporant-hi la signatura del President, de tal 
manera que des d’aquella data totes les transferències bancàries van signades 
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pel President, la Interventora i el Tresorer, o persones que legalment els 
substitueixin. 
 
Observació 3.- La normativa vigent (article 42.1 del Reial Decret 1174/1987) 
permet l’habilitació amb caràcter accidental a un funcionari de l’entitat 
suficientment capacitat, en cas d’absència, malaltia o abstenció legal o 
reglamentària del funcionari habilitat amb caràcter estatal. El Decret 
d’autorització de signatures dels comptes de tresoreria oberts en les entitats 
financeres incompleix la normativa vigent en permetre la disposició de fons amb 
caràcter permanent a personal de la Diputació que no són ni l’interventor ni el 
tresorer. 
 
Tot i que ja és així com es venia fent en la pràctica, s’ha atès l’observació 
formulada i, per Decret del President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns, de data 4 de juny de 2010, es van establir les signatures autoritzades 
dels comptes de tresoreria oberts en les entitats financeres, puntualitzant que 
l’autorització per signar en els comptes recau en el President, la Interventora i el 
Tresorer, i que la resta de persones autoritzades ho són en cas d’absència dels 
titulars. 
 
Observació 4.- Pel que fa a la contractació dels comptes operatius d’ingressos i 
de pagaments, la Diputació no ha facilitat els contractes d’obertura dels comptes 
i les posteriors modificacions d’aquests respecte a les condicions de 
funcionament dels comptes i tipus d’interès. 
 
La Diputació està actuant per tenir una còpia de tots els contractes de tots els 
comptes corrents a les entitats financeres, amb independència de la seva 
antiguitat. Així mateix la Diputació, tal com recull el seu Pla de Disposició de 
Fons per a l’exercici 2011, té previst al llarg d’aquest any realitzar una 
convocatòria pública per licitar entre totes les entitats financeres l’obertura de 
tots els comptes corrents amb els que la Diputació de Barcelona operarà a partir 
de 2012. 
 
Observació 5.- Segons l’article 207 del TRLRHL la Intervenció ha de remetre al 
Ple de l’entitat, via Presidència, informació sobre els pressupostos i el moviment i 
la situació de tresoreria, en els termini i amb la periodicitat que el Ple hagi 
establert, que en el cas de la Diputació de Barcelona és trimestral. La informació 
que s’ha tramès al Ple no inclou els moviments i la situació de la tresoreria. 
 

La Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local aprovada per Ordre de 
17 de juliol de 1990 incorporava dins dels Estats i Comptes a elaborar per part 
de l’Administració Local  l’obligació d’elaborar l’Estat de Tresoreria, d’acord amb 
els formats dissenyats a tal efecte E570 i E580. Amb posterioritat, l’Ordre de 23 
de novembre de 2004 per la qual s’aprova la Instrucció  de Comptabilitat Local, 
vigent des de gener de 2006. En aquest moment, ja no preveu la confecció de 
l’esmentat estat de Tresoreria, raó per la qual Diputació de Barcelona que havia 
vingut informant periòdicament dels moviments i situació de Tresoreria havia 
deixat de fer-ho, si bé un cop recollida l’observació efectuada per la Sindicatura 
de Comptes ha tornat des del segon trimestre de 2010 a reportar aquesta 
informació al Plenari de la Corporació amb periodicitat trimestral. 
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Observació 6.- La Diputació de Barcelona té contractades nou operacions 
d’intercanvi financer per un valor nominal de 80.000.000,00 €. El punt 14 de la 
Memòria dels comptes anuals de la Diputació de Barcelona, titulat Informació 
sobre l’endeutament, no inclou cap informació d’aquestes operacions d’intercanvi 
financer. 
 
Tot i els guanys obtinguts dels productes d’intercanvi financer durant l’exercici, 
de 305.926,96€, la valoració realitzada per les diferents entitats financeres a 
finals de l’exercici 2008 mostra una posició desfavorable de 4.219.586,96€, a 
causa de les previsions sobre l’evolució dels mercats financers. Aquesta 
valoració, a finals d’exercici, de cada una de les operacions, hauria d’aparèixer 
en la Memòria, tal com estableix la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local. 
 
La Diputació de Barcelona ja ha incorporat en la memòria la informació indicada 
en l’observació, i per tant en el Compte General de l’exercici 2010, dins de la 
Memòria corresponent es troba el punt 14, amb tota la informació de les 
operacions d’intercanvi financer requerida per la Instrucció de Comptabilitat. 
 
Observació 7.- La comunicació al Departament d’Economia i Finances 
corresponent a l’estat del deute a finals d’exercici es van realitzar fora del termini 
establert legalment. Aquesta comunicació es va dur a terme en data 21 de gener 
de 2010, quan s’hauria d’haver fet dins el primer semestre del 2009. 
 

La Diputació de Barcelona ha presentat aquest informe corresponent a l’exercici 
2009 (en data 23 de juny de 2010) i està a punt de presentar el corresponent a 
l’exercici 2010.” 

 

Vista la Disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de mesures fiscals, financeres 
i administratives, segons la qual els informes que emet la Sindicatura de Comptes en 
la seva funció de fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s’han de sotmetre al 
coneixement dels òrgans de govern d’aquests ens, i se n’ha de fer publicitat en la seu 
electrònica corporativa. 
 

Vist que una de les funcions de la Sindicatura de Comptes és fer el seguiment i donar 
compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament 
derivades dels informes emesos, d’acord l’article 2 e) de la Llei 18/2010, del 7 de juny, 
de la Sindicatura de Comptes, es adient comunicar a aquesta Institució el present 
acord. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Donar-se per assabentat de l’informe definitiu de fiscalització, amb número 
7/2011, elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya referit a “Diputacions de 
Catalunya. Àrees de Tresoreria i Endeutament. Exercici 2008”.  
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Segon.- Donar-se per assabentat de l’informe de la Tresoreria i de la Intervenció 
General, sobre mesures adoptades en relació a les observacions i recomanacions 
formulades per la Sindicatura de Comptes en el referit informe. 
 
Tercer.- Fer publicitat de l’esmentat informe de la Sindicatura de Comptes mitjançant 
la seva inserció a la seu electrònica corporativa. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per al seu 
coneixement i efectes, i per facilitar el seguiment que ha de fer en l’exercici de les 
seves funcions previstes a l’article 2 e) de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la 
Sindicatura de Comptes.” 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
6.- Dictàmens de dates 1 d’abril (6.1), 5 d’abril (6.2), 6 d’abril (6.3) i 12 d’abril de 
2011 (6.4) 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.  
 
6.1.- Modificació 1/2011 del pressupost de l’Organisme Autònom Local Patronat 
d’Apostes 
 
“Vista la proposta de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes, en què es 
considera necessari efectuar una modificació del pressupost de l’entitat de l’exercici 
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 el que preveu la base 20 i següents de les d’execució del pressupost de 
l’Organisme autònom Patronat d’Apostes 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: 
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A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 1/2011 del Pressupost de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2011, per un import total 
de vint mil euros (20.000,00 EUR), que es tramita mitjançant un crèdit extraordinari, 
finançat amb romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2010, amb el detall següent:  
 
Pressupost de Despeses 
 
Crèdit extraordinari 
 

SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ 
    1/2011

935P0.22610 
Activitats culturals i esportives. Patrocini per activitats esportives i 
socioculturals 20.000,00

  Total cap. 2 20.000,00

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

SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ 

    1/2011

87000 Romanent de tresoreria  20.000,00

  Total cap. 8 20.000,00

 
 
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 i en el tauler d’anuncis de la 
corporació  l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Quart.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà 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 
43 vots a favor i 4 abstencions. 
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6.2.- Modificació 3/2011 del pressupost de l’Organisme Autònom de Gestió 
Tributària de l’exercici 2011 
 
“Vista la proposta que és previst sotmetre a l’aprovació de la Junta de Govern 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, condicionat a la prèvia aprovació de la Junta de Govern de l’Organisme 
Autònom de Gestió Tributària, proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 
A C O R D S 

 

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 3/2011 del Pressupost de 
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de l’exercici 2011, per un import total d’un 
milió  cinc-cents vuitanta mil euros (1.580.000,00 EUR), que es tramita mitjançant 
suplements de crèdit i un crèdit extraordinari, finançats amb romanent líquid de 
tresoreria de l’exercici 2010, amb el detall següent:  
 

Pressupost de Despeses 
 
Suplements de crèdit 
 

SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ 
    3/2011
932/22615 Altres despeses diverses 80.000,00
932/22706 Estudis i treballs tècnics 500.000,00
  Total cap. 2 580.000,00
  
932/62200 Edificis i altres construccions 800.000,00
 Total cap. 6 800.000,00

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 18

Crèdit extraordinari 
   
SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ 
    3/2011
932/63300 Instal·lacions. Despeses de reposició 200.000,00
  Total cap. 6 200.000,00
  
 
Pressupost d’Ingressos 
 
Finançament amb aplicació de romanent  líquid de tresoreria 
   
SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ 
    3/2011

87000 Romanent de tresoreria  1.580.000,00
  Total cap. 8 1.580.000,00

 
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 i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Quart.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà 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 
43 vots a favor i 4 abstencions. 
 
6.3.- Modificació 5/2011 del pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de l’exercici 2011 
 
“Vista la proposta de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, 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. 
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Vist el que preveu la base 20 i següents de les d’execució del pressupost de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre 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 5/2011 del Pressupost de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre de l’exercici 2011, per un import total de dos-
cents trenta mil euros (230.000,00 €), que es tramita mitjançant suplements de crèdit i 
crèdits extraordinaris, finançats amb romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2010, 
amb el detall següent:  
 
Pressupost de Despeses 
 
Suplements de crèdit 
 

SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ 
    5/2011

99200 325P0 22614 Activitats culturals i esportives (Agenda Cultural) 31.000,00

99200 325P0 22717 Publicacions 41.000,00

99200 325P0 22709 Activitats de Difusió Cultural i Escènica 21.000,00

99200 325P0 23020 Dietes del personal no directiu 1.500,00

99200 325P0 23120 Locomoció del personal no directiu 1.500,00

  Total cap. 2 96.000,00

  
Crèdits extraordinaris 
  

SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ 

  5/2011

99901 325P0 62500  Mobiliari i estris 14.000,00

99005 325P0 21200 Manteniment edificis i altres construccions 120.000,00

 Total cap. 6 i 2 134.000,00
 
  
Pressupost d’Ingressos 
 
Finançament amb aplicació de romanent  líquid de tresoreria 
   

SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ 

    5/2011
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87000 Romanent de tresoreria 134.000,00

87001 Romanent de tresoreria 96.000,00

  Total cap. 8 230.000,00

 
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 i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Quart.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà 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 
43 vots a favor i 4 abstencions. 
 
6.4.- Modificació de crèdit núm. 8/2011 
 
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació, per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris entre 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 2011. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de 
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del 
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de 
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 
d’acord amb la Circular 16/2008 de la Intervenció General, sobre modificacions de 
pressupost. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que 
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa 
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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 8/2011 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2011, que recull suplements de crèdit, i crèdits extraordinaris,  
per un import total de sis-cents mil vuit-cents vint-i-cinc euros (600.825,00 EUR), amb 
el detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a 
tots els efectes. 
 
Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò 
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà 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 
43 vots a favor i 4 abstencions. 
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7.- Dictamen de data 30 de març de 2011 que proposa convalidar la pròrroga, 
amb efectes 1 d’abril de 2011, del contracte formalitzat amb l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA, per al servei de telecomunicacions de dades de 
la Diputació de Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa 
estesa al territori), fins que es substanciï una nova adjudicació que es preveu 
tindrà efectes l’1 d’abril de 2012, corresponent a la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
 
“Vist que es va adjudicar la contractació relativa al servei de telecomunicacions de 
dades de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa 
estesa al territori) per acord del Ple de data 24 de febrer de 2005, mitjançant concurs, 
a l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA (CIF A-82018474), per un import total pels 
dos lots de 12.728.750,41 € (IVA inclòs), amb vigència d’1 d’abril de 2005 a 31 de 
març de 2009, i que es va formalitzar mitjançant contracte en data 16 de març de 
2005. 
 
Atès que el Plec de Prescripcions Tècniques que regeix el contracte porta incorporats 
els annexs I i II, en els que estan relacionades les línies contractades en el moment de 
l’adjudicació. 
 
Atès que, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), el contracte de referència es regeix 
pel Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP).  
 
Atès que el Ple corporatiu en data 26 de març de 2009, d’acord amb les condicions de 
la contractació, va acordar prorrogar la vigència del contracte de referència amb 
efectes d’1 d’abril de 2009 a 31 de març de 2011, substituir els annexs I i II del Plec 
pels annexs III i IV i declarar plurianual la despesa generada, que es va estimar en 
8.518.440 € (IVA inclòs). 
 
Atès que en data 29 de març de 2011 ha tingut entrada en el Servei de Contractació 
l’informe del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, de data 23 de 
març de 2011, que literalment es transcriu a continuació: 
 

“Identificació de l'expedient 
 
Número d'expedient: 2006/2327 
Nom de l'expedient: Contracte de prestació de servei de 

telecomunicacions de dades de la Diputació de 
Barcelona  

Fets 
 
27 de maig de 2004. El Ple de la Diputació de Barcelona aprova l’expedient de 
contractació promogut pel Servei d’Informàtica i Telecomunicacions relatiu a la 
contractació del Servei de telecomunicacions de dades de la Diputació de 
Barcelona per un pressupost anual màxim de quatre milions noranta mil euros 
(4.090.000’- €), IVA inclòs, desglossat per lots amb el següent detall: 
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 Lot núm. 1: Xarxa Informàtica Corporativa, per un import anual de dos-cents 
noranta mil (290.000’. €) 

 Lot núm. 2: Xarxa Estesa al Territori (xarxa estesa als municipis, xarxa de 
biblioteques i la xarxa de l’Organisme de Gestió Tributària), per un import anual 
de tres milions vuit-cents mil (3.800.000’- €) 

 
Durada del contracte: 4 anys prorrogable en 2 anys. 
 
24 de febrer de 2005. El Ple de la Diputació de Barcelona adjudica amb efectes d’1 
d’abril de 2005 al 31 de març de 2009, la contractació relativa al Servei de 
telecomunicacions de dades de la Diputació de Barcelona, a l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, amb domicili a la Gran Via, 28 – 28013 MADRID, 
de conformitat amb la seva oferta i per un import total pel lot 1 i pel lot 2, de dotze 
milions set-cents vint-i-vuit mil set-cents cinquanta euros amb quaranta cèntims 
(12.728.750,41 €) IVA inclòs. 
 
16 de març de 2005. Signatura del contracte. 
 

26 de març de 2009. El Ple de la Diputació de Barcelona aprova la pròrroga de 
mutu acord amb l’empresa TELEFÓNICA ESPAÑA SA (CIF A-82018474), amb 
efectes d’1 abril de 2009 a 31 de març de 2011, tot relacionant les línies 
contractades en els annexos III i IV.  
 

Descripció del servei de telecomunicació de dades 
 

El servei de telecomunicació de dades objecte d’aquest informe comprèn la totalitat 
de línies físiques emprades per a interconnectar les seus corporatives que 
configuren la xarxa informàtica de la Diputació de Barcelona i facilitar l’accés a 
Internet. 
 

La xarxa informàtica de la Diputació de Barcelona es divideix en quatre sub-xarxes 
clarament definides i diferenciades quant a funcionalitat, infraestructures, usuaris i 
serveis; a saber: 
 

XIC - Els centres pertanyents a la Xarxa Informàtica Corporativa (XIC), dividits entre 
centres/oficines de Diputació, oficines de parcs naturals, organismes associats o 
consorcis i vies locals:  
 Seu central, ubicada en Rambla de Catalunya, 126 (Can Serra) 
 Centres/Oficines de Diputació 
 Oficines dels 12 Parcs Naturals que gestiona l’Àrea d’Espais Naturals de la 

Diputació 
 Organismes i Consorcis, entre altres: Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB), Consorci El Far, Institut del Teatre, Museu Marítim, 
Fundació Democràcia i Govern Local, Museu Tèxtil i Centre d'Estudis i 
Recursos Culturals 

 Vies locals 
 
XEM - Els centres pertanyents a la Xarxa Estesa als Municipis (XEM) són: 
 Seu central, ubicada a Rambla de Catalunya, 126 (Can Serra) 
 Ajuntaments pertanyents a la xarxa de municipis de la província de Barcelona 
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XB - Els centres pertanyents a la Xarxa de Biblioteques (XB) són : 
 Gerència de Serveis de Biblioteques, ubicada a Comte Urgell, 187 (Edifici 

Rellotge) 
 Biblioteques 
 Biblioteques mòbils (Bibliobusos) 

 
XORGT - Els centres pertanyents a la Xarxa de l’Organisme de Gestió Tributària 
(XORGT) són: 
 Seu Central ORGT, ubicada a Travessera de les Corts 131-139 (Recinte 

Maternitat, Pavelló Mestral i Pavelló Llevant). 
 Oficina Central ORGT, ubicada a Mejía Lequerica, 12. 
 Oficines de Gestió del Trànsit. 
 Oficines del ORGT 

 
En total es veuen implicats un total de 766 centres:  
 

Xarxa Nombre de centres

Xarxa Informàtica Corporativa  44
Xarxa Estesa als Municipis  289
Xarxa de Biblioteques  333
Xarxa de l’Organisme de Gestió Tributària  100
Total 766

 
Procés de preparació del nou expedient per a la contractació de la prestació 
de Servei de telecomunicació de dades 
 
Estem, doncs, davant d’una contractació molt complexa no tan sols per l’elevat 
nombre de seus implicades sinó pel dinamisme del propi sector de la 
telecomunicació.  Per aquesta raó, a mitjans de maig de 2009 els tècnics de la 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius van rebre l’encàrrec 
d’iniciar el procés de recollida de dades necessari per a la preparació del nou 
expedient de contractació 
 
En efecte, les passes que s’ha seguit fins ara han estat les següents: 
 
 Maig de 2009, recollida d’informació: Inventari de les línies, avaluació la 

configuració actual de les diferents xarxes amb la finalitat de millorar i 
homogeneïtzar els serveis actuals,  

 Estudi de costos i anàlisis de la facturació actual per tal d’optimitzar els costos 
de d’explotació dels serveis de comunicacions de dades i accés a Internet  

 Un cop finalitzada aquesta primera fase, aproximadament durant el mes de 
març de 2010, es va iniciar el procés tècnic – administratiu amb l’elaboració de 
plecs administratius i tècnics,  memòria justificativa, elaboració del pressupost, 
procediment de contractació, anàlisis del requisits del contractista, 
procediments i formes d’adjudicació necessaris per a la contractació pública.  

 Setembre de 2010, primera versió dels plecs de prescripcions tècniques 
particulars, la memòria justificativa i l’elaboració del pressupost. S’inicia el plec 
de clàusules administratives i documentació completaria. 
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Tanmateix la versió definitiva del plec de prescripcions tècniques restava pendent 
de dos aspectes importants: per una banda, la confirmació d’unes dades tècniques 
que havia de facilitar el proveïdor actual del servei; i, per l’altra, de l’adjudicació del 
“Servei d’allotjament extern d'equipaments i serveis informàtics” la resolució del 
qual podia condicionar alguns temes de configuració de les línies. S’ha de tenir 
present que l’esmentat expedient es va tramitar seguint el procediment sobre 
contractació de béns d’adquisició centralitzada i que està actualment en tràmits 
d’adjudicació.  
 
Un altre factor a tenir present és l’adaptabilitat al creixement natural dels serveis 
corporatius i, més concretament, de les necessitats de servei de comunicacions de 
dades. En efecte, la previsió inicial de línies per al període comprés entre la 
finalització dels plecs i l’entrada en vigor del nou contracte, amb l’entrada en 
funcionament de nous serveis - incrementat el nombre de biblioteques, nous 
centres de treball i incorporació de nous sistemes d’informació - ha quedat 
superada; per la qual cosa cal mesurar de nou l’evolució dels serveis per poder 
recalcular el còmput total de línies ha incloure en el nou contracte. 
  
Per tot això demanem la pròrroga del contracte vigent  per un període de dotze 
mesos, de l’u d’abril de 2011 al 31 de març de 2012, moment en que considerem 
que el nou contracte ja estarà adjudicat. Hem de pensar que el període de 
contractació serà llarg ja que encara s’està elaborant la documentació per part de la 
Direcció i a més és un contracte que requereix acord del Ple de la Corporació. Les 
línies contractades continuen essent les detallades als annexos III i IV . La pròrroga 
la demanem ja que es un servei que no pot quedar desatès en cap moment., és un 
servei molt complex i de gran abast, que implica a totes les seus corporatives, els 
municipis, biblioteques i l’ORGT. 
 
El import previst per aquesta pròrroga és la quantitat de quatre milions tres-cents 
trenta-dos mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims 
(4.332.654,83 EUR) (IVA inclòs)  i el seu  desglossament  és el següent:  
  

ANY 2011 - 1 D'ABRIL AL 31 DE DESEMBRE 
   

LOT 1 - INFORMÀTICA  - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  24300 926A0  22203
IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                         48.502,07 €  9 436.518,62 € 
  
LOT 2 - MUNICIPAL  - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  24300 491A0 22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  
                      139.306,12 €  9 1.253.755,09 € 
  
LOT 2 - BIBLIOTEQUES – APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 24300 332A0 22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  
                      113.907,30 €  9 1.025.165,69 € 
  
LOT 2 - ORGT   - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  931  22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  
                         59.339,08 €  9 534.051,72 € 
   

ANY 2012 - 1 DE GENER   AL 31 DE MARÇ 
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LOT 1 - INFORMATICA  -  APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 24300 926A0  22203
IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL 

                         48.502,07 €  3                 145.506,21 € 
  
LOT 2 - MUNICIPAL  - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  24300 491A0 22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL 
                      139.306,12 €  3                417.918,36 € 
LOT 2 - BIBLIOTEQUES  -  APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 24300 332A0 22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL 
                      113.907,30 €  3               341.721,90 € 
  
LOT 2 - ORGT   -  APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  931  22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL 
                         59.339,08 €  3                  178.017,24 € 
   
TOTAL IMPORT PRORROGA LOT 1   582.024,83 € 

TOTAL IMPORT PRORROGA LOT 2    3.750.630,00 € 
  TOTAL 4.332.654,83 € 

“ 
Atès que l’article 59 del TRLCAP estableix que l’òrgan de contractació ostenta la 
prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar la seva 
resolució i determinar-ne els efectes. 
 

Atès que l’article 235.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), estableix que és obligació del 
contractista, en cas d’extinció normal del contracte, continuar prestant el servei fins 
que un altre es faci càrrec de la gestió. 
 
Atès que en afectar la despesa als exercicis pressupostaris de 2011 i 2012 és 
d’aplicació l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRLRHL). 
 
Atès que, en relació amb la data d’inici dels efectes de la pròrroga, s’ha de tenir en 
compte l’article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAP). 
 
Atès que la competència per prorrogar aquest contracte correspon al Ple de la 
Corporació d’acord amb l’establert a la disposició addicional segona i la disposició 
derogatòria única de la LCSP. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest diputat 
adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva el Ple, previ informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- CONVALIDAR la pròrroga, amb efectes d’1 d’abril de 2011, del contracte 
formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA (CIF X-XXX), en data 16 de 
març de 2005, relatiu al servei de telecomunicacions de dades de la Diputació de 
Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa estesa al territori), fins que 
se substanciï una nova adjudicació que es preveu tindrà efectes d’1 d’abril de 2012, 
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d’acord amb l’informe del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, 
de data 23 de març de 2011, i de conformitat amb l’article 59 del TRLCAP, l’article 
235.1 del ROAS i el 67 de la LRJAP. 
 

Segon.- DECLARAR plurianual la despesa generada per la pròrroga de referència, 
d'acord amb el que estableix l'article 174 del TRLRHL, amb càrrec als pressupostos 
corporatius, segons el següent detall: 
 

ANY 2011 - 1 D'ABRIL AL 31 DE DESEMBRE 
   

LOT 1 - INFORMÀTICA  - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  24300 926A0  22203
IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  

                         48.502,07 €  9 436.518,62 € 
  
LOT 2 - MUNICIPAL  - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  24300 491A0 22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  
                      139.306,12 €  9 1.253.755,09 € 
LOT 2 - BIBLIOTEQUES – APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 24300 332A0 22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  
                      113.907,30 €  9 1.025.165,69 € 
  
LOT 2 - ORGT   - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  931  22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL  
                         59.339,08 €  9 534.051,72 € 
   

ANY 2012 - 1 DE GENER   AL 31 DE MARÇ 
   
LOT 1 - INFORMATICA  -  APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 24300 926A0  22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL 
                         48.502,07 €  3                    145.506,21 € 
  
LOT 2 - MUNICIPAL  - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  24300 491A0 22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL 
                      139.306,12 €  3                    417.918,36 € 
  
LOT 2 - BIBLIOTEQUES  -  APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 24300 332A0 22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL 
                      113.907,30 €  3                    341.721,90 € 
  
LOT 2 - ORGT   -  APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  931  22203

IMPORT MENSUAL  MESOS  IMPORT TOTAL 
                         59.339,08 €  3                     178.017,24 € 
   
TOTAL IMPORT PRORROGA LOT 1   582.024,83 € 

TOTAL IMPORT PRORROGA LOT 2    3.750.630,00 € 
  TOTAL 4.332.654,83 € 

 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa adjudicatària, amb domicili a 
(XXXX), per al seu coneixement i efectes.” 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup de Convergència i 
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup Popular, sent el resultat definitiu de 
43 vots a favor i 4 abstencions. 
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8.- Dictamen de data 30 de març de 2011 que proposa aprovar la rectificació de 
l’Inventari General Consolidat de la Corporació amb referència a 31 de desembre 
de 2010. 
 
“Vist l’acord del Ple de data 29 d’abril de 2010, pel qual va ser aprovada la rectificació 
de l’Inventari de l'exercici 2009, indicativa de la situació del mateix a 31 de desembre 
de 2009. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d’aprovar anualment la 
rectificació del seu Inventari General Consolidat, d’acord amb el que estableixen l’art. 
32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l’art. 222.2 del Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, i l’art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 
  
Atès que els organismes autònoms i entitats que depenen de la Diputació de 
Barcelona han d’aprovar així mateix la rectificació dels seus Inventaris, d’acord amb el 
que estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les Administracions Públiques; l’art. 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l’art. 
204.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, i l’art. 105.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Atès que a data 31 de desembre de 2010 han d’aprovar la rectificació de l’Inventari els 
organismes autònoms Fundació Pública Casa de Caritat, Institut del Teatre, 
Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i l’entitat pública empresarial 
Xarxa Audiovisual Local. 
 
Atès que els organismes autònoms Fundació Pública Casa de Caritat, Institut del 
Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i l’entitat pública 
empresarial Xarxa Audiovisual Local han aprovat les seves respectives rectificacions 
de l’Inventari. 
 
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
dates 25 i 28 de març de 2011, respectivament. 
 
Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari 
general consolidat, segons l’art. 222.3 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’art. 
105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona es veu amb l’obligació d’aprovar la rectificació de 
l’Inventari general consolidat corresponent a l’exercici 2010, indicativa de la situació 
del mateix a 31 de desembre de 2010. 
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Ates el què disposa la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149 de 
data 23 de juny de 2010, que estableix a l’art. 1.1.23 que correspon a la Presidència 
de la Diputació l’exercici de les competències no atribuïdes o reservades a altres 
òrgans. 
 
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la 
situació de l’Inventari general consolidat a 31 de desembre de 2010, el cap sotasignat 
proposa a l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona que elevi al Ple, previ 
Informe favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos 
Interns, l'aprovació dels següents 

 

ACORDS 

 
Únic.- APROVAR la rectificació de l’Inventari General Consolidat de la Corporació de 
conformitat amb els annexos i documentació que s’acompanya: 
 
Annex I  

- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 31 de desembre de 2010. 
- Resum informatiu de valors totals a data 31 de desembre de 2010. 

 
Annex II. Diputació de Barcelona. 

- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2010. 
- Resum  de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 

2010. 
- Resum per llibre, epígraf i subepígraf. 
- Resum per llibre, epígraf, subepígraf, centre i família. 
- Relació de moviments patrimonials exercici 2010 
- Imports d’activacions exercici 2010. 
- Imports d’imputacions exercici 2010. 
- Imports de baixes exercici 2010. 
 

Annex III. Fundació Pública Casa de Caritat. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2010. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2010. 
- Imports d’activacions exercici 2010. 
- Imports d’imputacions exercici 2010. 
- Document d’aprovació de l’ens. 
 

Annex IV. Institut del Teatre. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2010. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2010. 
- Document d’aprovació de l’ens. 

 

Annex V. Organisme de Gestió Tributària. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2010. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2010. 
- Document d’aprovació de l’ens. 
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Annex VI. Patronat d’Apostes. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2010. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2010. 
- Document d’aprovació de l’ens. 
 

Annex VII. Xarxa Audiovisual Local. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2010. 
- Document d’aprovació de l’ens, 

 

indicativa de la seva situació a 31 de desembre de 2010, d’acord amb el què disposen 
l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; els arts. 222.2 i 222.4 del Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, i els arts. 100 a 103, 105 i 106 del Reglament del patrimoni dels 
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.” 
 

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

9.- Dictamen de data 30 de març de 2011 que proposa l’acceptació de 
l’aclariment de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Bagà, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 

“El ple de l’Ajuntament de Bagà en data 7 de març de 2011 acordà l’aclariment de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
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 
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ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’aclariment de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Bagà, en data 7 de març de 2011, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Taxa d’entrada de vehicles. Taxa de Clavegueram. Taxa de subministrament d’aigua. 
Taxa de cementiri municipal. Taxa de manteniment de la televisió per cable. 
 
Les funcions delegades d’aquests conceptes són les següents: 
 
▪ 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- 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. 
 
10.- Dictamen de data 18 de març de 2011 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Castellbisbal, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 
“El ple de l’Ajuntament de Castellbisbal en data 31 de gener de 2011 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
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  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Castellbisbal, en 
data 31 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: 
 
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa 

transportista d’energia elèctrica. 
 

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

determinar les 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. 
 

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- 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 març de 2011 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 
“El ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en data 17 de novembre de 2010 
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
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  la delegació acordada pel ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en data 17 de novembre de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
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- Taxa pels serveis de recollida i tinença d’animals domèstics de companyia a 
municipis del CAD , sense places lliures. 
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de la taxa esmentada es deleguen 
són: 
 
▪ Elaboració i emissió de documents de cobrament. 
▪ Notificació de les liquidacions practicades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
▪ 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els apartats 2, 3, 4, 5 i 6  de l’acord de delegació pres pel Ple del Consell 
Comarcal.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Entitat 
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. 
 
12.- Dictamen de data 30 de març de 2011 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Folgueroles, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 
“El ple de l’Ajuntament de Folgueroles en data 21 de març de 2011 acordà la delegació 
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
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Vist el punt 6 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010, en relació a les competències que atribueix a la 
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 14, apartat n, dels estatuts de 
dit Organisme. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona eleva al Ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Folgueroles, en 
data 21 de març 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: 
 
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa que 
transporta energia elèctrica, mitjançant línies d’alta i mitja tensió 
 
▪ 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 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
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Tercer.- 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. 
 
13.- Dictamen de data 25 de març de 2011 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats 
tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 
“El ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera en data 8 de març de 2011 
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist el punt 6 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010, en relació a les competències que atribueix a la 
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  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera, en data 8 de març de 2011 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: 
 
-  Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
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▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
- Multes coercitives 
 
▪ 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- 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. 
 
14.- Dictamen de data 23 de març de 2011 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sitges, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de 
dret públic municipals. 
 
“El ple de l’Ajuntament de Sitges en data 28 de febrer de 2011 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
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Vist el punt 6 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010, en relació a les competències que atribueix a la 
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 14, apartat n, dels estatuts de 
dit Organisme. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona eleva al Ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sitges, en data 28 
de febrer de 2011 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: 
 
- Execucions subsidiàries 
 
▪ Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan competent de 

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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.  
 

Tercer.- 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. 
 
15.- Dictamen de data 18 de març de 2011 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Taradell, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de 
dret públic municipals. 
“El ple de l’Ajuntament de Taradell en data 27 de gener de 2011 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist el punt 6 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010, en relació a les competències que atribueix a la 
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 14, apartat n, dels estatuts de 
dit Organisme. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona eleva al Ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Taradell, en data 27 de gener de 2011 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 – Contribucions especials 
 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació del deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
2.- Acceptar la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Taradell, en data 27 de 
gener de 2011 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 – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació del 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- 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.  
 
Tercer.- 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. 
 
16.- Dictamen de data 18 de març de 2011 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Vic, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de 
dret públic municipals. 
 
“El ple de l’Ajuntament de Vic en data 7 de març de 2011 acordà la delegació a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist el punt 6 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010, en relació a les competències que atribueix a la 
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 
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ACORDS 
 
Primer.- Acceptar  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Vic, en data 7 de 
març de 2011, 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: 
 
 
- Preu públic per a la utilització privativa i prestació del servei d’assistència a la gent 
gran: 
▪ 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- 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. 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
17.- Dictamen de data 5 d’abril de 2011 que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, dels trams de la 
carretera BV-2119, entre els p.k. 1,370 i 1,960 i del a carretera BP-2121, entre els 
p.k. 0,000 i 0,930. 
 
“Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en 
sessió celebrada en data 25 de febrer de 2011, va adoptar un acord, notificat a 
aquesta Diputació mitjançant ofici de data 2 de març de 2011, presentat en el Registre 
d’entrada el dia 11 de març de 2011, en virtut del qual es demana el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament, dels trams de domini públic de les travesseres en sòl 
urbà de les carreteres següents, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona: 
 
a) BP-2121, des del seu inici en l’avinguda de Tarragona fins a la rotonda situada en 
la cruïlla amb el carrer de Ferran-l’avinguda del Pla del Diable-Vial de les Clotes (que 
es correspon als vials rambla de Sant Francesc i els carrers del General Prim, 
d’Hermenegild Clascar i del Progrés). 
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b) BV-2119, des del seu inici en l’avinguda de Tarragona fins a la rotonda amb la 
cruïlla amb el vial Ronda de Mar (que es correspon amb el carrer de Moja i amb la 
carretera del mateix nom). 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès fonamenta la seva petició de traspàs 
de titularitat, entre d’altres motius, en que en les indicades vies públiques, que 
conformen travessera de les carreteres BP-2121 i BV-2119, s’han produït ampliacions 
del sòl urbà, el manteniment del qual ha d’ésser, en bona lògica, a càrrec del municipi, 
ja que no és competència dels ens titulars de les carreteres les adequacions ni els 
manteniments dels vials que s’incorporen al sòl urbà, i en tot cas, la conservació i 
manteniment a càrrec de la Diputació es limita estrictament a la carretera o asfalt, no 
intervenint en la resta de serveis ni en la problemàtica que genera la pròpia carretera, 
com sorolls, perills per velocitat, regulació i fluïdesa del trànsit, incidència d’aquest en 
la vialitat confrontant, etc.    
 
Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a 
l’Ajuntament dels referits trams de les esmentades carreteres, les quals actualment 
tenen 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. 
 
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 Vilafranca del Penedès, en relació al traspàs de titularitat a la 
jurisdicció municipal dels referits trams de carreteres, 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-2121 i BV-2119 per part de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, us comunico el següent: 
 
 La carretera BP-2121 disposa d’un tram que ha perdut la seva funcionalitat 
com a carretera i que es troba totalment integrat dins del teixit urbà de Vilafranca 
del Penedès que s’inicia en el p.k. 0+000 (creuament amb l’Avinguda de 
Tarragona) i finalitza amb el p.k. 0+930 (rotonda amb el carrer de Ferran, 
Avinguda del Pla del Diable i vial de Les Clotes). Atès que en aquest punt, la 
Diputació de Barcelona no disposa de cap continuació de viari, la rotonda és 
inclosa en el tram a traspassar. 
 
 Així mateix, la carretera BV-2119 disposa també d’un tram que ha perdut la 
seva funcionalitat com a carretera i que es troba totalment integrat en el teixit 
urbà de Vilafranca del Penedès, el qual s’inicia en el p.k. 1+370 (rotonda amb la 
cruïlla amb el vial Ronda de Mar)i finalitza en el pk. 1+960 (creuament amb 
l’Avinguda de Tarragona. Atès que la Diputació de Barcelona segueix essent 
titular de la resta de carretera, la rotonda no és inclosa en el traspàs proposat. 
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És per tot això que procedeix iniciar la incoació de l’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’adjunten les fitxes de característiques tècniques dels trams a trams a 
traspassar.”    (...) 

 

Vistes les referides fitxes de dades geomètriques que, per a la millor identificació dels 
trams de carreteres objecte de traspàs, ha formulat 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 :   BP-2121 
PK. Inicial:   0+000  Creuament amb l’Avinguda de Tarragona 
Pk.  Final: 0+930  Rotonda amb el carrer de Ferran, 

avinguda del Pla del Diable i vial de Les 
Clotes 

Amplada mitjana:    8,05 m. 
Superfície:         7.486,50  m2 
Estat del ferm:        Bo 
 
Carretera :   BV-2119 
PK. Inicial: 1+370  Rotonda amb la cruïlla amb el vial 

Ronda de Mar  
Pk.  Final: 1+960  Creuament amb l’Avinguda de 

Tarragona 
Amplada mitjana:    9,60 m. 
Superfície:         5.664,00  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 
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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”. 
 
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 dels traspassos 
acordats 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, 
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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 l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de 
conformitat  amb la petició formulada per acord de la Junta de Govern Local del propi 
Ajuntament en sessió de data 25 de febrer de 2011, dels trams compresos entre el p.k. 
0,000 i el p.k. 0,930 de la carretera BP-2121 i entre el p.k. 1,370 i el p.k. 1,960 de la 
carretera BV-2119, les quals són 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. El traspàs s’efectua d’acord amb les 
característiques tècniques dels referits trams de carreteres 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 figuren descrites 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 Vilafranca del Penedès els presents acords per al 
seu coneixement i als efectes procedents.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
18.- Dictamen de data 4 d’abril de 2011 que proposa l’aprovació de l’acta de 
preus contradictoris núm. 1 de les obres del projecte de “Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, 
Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”. 
 
Vist el projecte d’obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, 
que va ser aprovat inicialment pel Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, 
en data 5 d’octubre de 2009. 
 
Atès que l’esmentat projecte d’obres aprovat va estar en tràmit d’informació pública 
durant un període de 30 dies hàbils, publicat en el BOPB núm. 240, de 7 d’octubre de 
2009, finalitzant aquest període el dia 12 de novembre de 2009, sense haver-se 
presentat cap al·legació. 
 
Vist el Dictamen 199/09 aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre 
de 2009, pel qual s’acceptava a través dels serveis propis de l’Àrea d’Infraestructures 
Urbanisme i Habitatge la delegació de funcions i competències pròpies necessàries per 
la licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte en relació a 
les obres de  “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, segons acord 
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del Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges adoptat en sessió celebrada el 
5 d’octubre de 2009. 
 
Atès que es va procedir a la contractació d’aquestes obres, mitjançant acord del Ple de 
la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2009. 
 
Vist el dictamen 115/10, aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en 
sessió de data 18 de desembre de 2009, mitjançant el qual s’adjudicà definitivament a 
l’empresa UTE Cau Ferrat , la contractació relativa a les obres del projecte de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de 
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, amb un import de sis milions 
tres-cents cinquanta-dos mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims, 
(6.352.558,63) i el corresponent contracte administratiu signat en data 20 de maig de 
2010. 
 
Vist el Decret 5462/10 de 27 de maig de 2010 de la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge d’adjudicació definitiva de la Direcció integrada 
(direcció facultativa i direcció d’execució) de les obres de restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del 
Cau Ferrat de Sitges, a l’arquitecte Sr. J.E.H.C., i el corresponent contracte administratiu 
signat el primer de juny de 2010 que incorpora com a document annex la designació per 
part de l’adjudicatari de l’equip responsable de la direcció de les obres, format pel propi 
adjudicatari, Sr. J.E.H.C, com a Direcció Facultativa, A.L.B., arquitecte tècnic 
responsable de la Direcció d’Execució i Ll.C.C., arquitecte tècnic responsable de la 
Gestió de l’obra (“planning manager”), entre d’altres. 
 
Atès que en data 1 de juny de 2010 es va procedir a la comprovació del replanteig i es 
va signar l’acta d’inici d’obra 
 
Atès que des de aquesta data han esta presentades 9 certificacions d’obra amb un 
import total d’obra executada de 864.962,98 €, restant pendents d’executar 5.487.595,65 
€ 
 
Atès que en data 1 de març l’arquitecte director de les obres, Sr. J.E.H.C va presentar 
L’”Acta de preus contradictoris num. 1” per atendre imprevistos sorgits durant l’execució 
de les obres. 
 
Vist l’informe tècnic emès per la Sra. S.M.P., arquitecta assessora de la Gerència de 
Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, i que actua 
com a representant de la Diputació de Barcelona en el seguiment de les obres, la 
transcripció literal del qual és la següent: 
 

“INFORME SOBRE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DEL PROJECTE DE 
RESTAURACIÓ, CONDICIONAMENT I REMODELACIÓ DEL CONJUNT 
D’EDIFICIS DEL MUSEU MARICEL DE MAR, CAN ROCAMORA I MUSEU DEL 
CAU FERRAT DE SITGES 
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Vist l’informe de l’arquitecte redactor del projecte i director de les obres J.E.H.C 
sobre la necessitat d’aprovació de L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS amb 
data 21 de març de 2011, es fan les següents  
 
CONSIDERACIONS: 
 
L’informe redactat per J.E.H.C, planteja que les causes que obligen a la redacció de 
l’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS es resoldre imprevistos imprevisibles en el 
moment de la redacció del projecte, que de la lectura de les partides noves i de les 
que s’anul·len es desprèn que majoritàriament s’han d’introduir per resoldre 
problemàtiques de manca de coneixement i/o per trobar-se en situacions 
inaccessibles i/o no visibles per l’existència d’elements sobreposats tals com obres 
d’art, revestiments, pintures, elements afegits, entre d’altres, que dificultaven la 
seva clara observació, problemàtica i estat de conservació. 
 
Els preus continguts en aquesta acta estan motivats per causes contemplades en 
els plecs de contractació com objecte de modificació del contracte, a continuació es 
transcriu l’article dels plecs que ho contempla amb l’extracte literal de l’informe de 
l’arquitecte on es justifica cada un dels preus. 
 
El PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES A 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES preveu la modificació del contracte en el 
seu article 1.21) : 
 
1.21) Modificació del contracte 
 
El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic i per atendre a causes 
imprevistes; tot justificant-ho en l’expedient. 
 
Als efectes del que es disposa a l’article 202.2 els aspectes i les condicions en què 
es podrà produir la modificació del contracte seran els següents: 

 
1. Per raons inherents a les obres de rehabilitació i restauració arquitectònica 

en un be patrimonial catalogat i que és refereixen a: 
 

a. Sistemes constructius o característiques dels materials diferents o 
en un estat de conservació pitjors de les previstes en el projecte, per 
raó de no haver-se pogut detectar al trobar-se ocults i que obliguin a 
adaptar les sol.lucions constructives o arquitectòniques previstes a 
la nova realitat. 

 
Que los precios  PC-2A (causado por el hecho de que en fase de proyecto 

solamente se puedo efectuar una única cata en el forjado del Cau, 
la cual aportó una información errónea de la realidad de este 
forjado, que en realidad era mucho más heterogéneo) 

   PC-3A (debido a que cuando se procedió al tratamiento contra 
xilófagos se comprobó que en general el estado de las vigas de 
madera era más grave de lo que se había podido establecer hasta 
entonces) 
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   PC-5A (la información obtenida directamente al levantar los 
pavimentos sobre los que no se había podido actuar al ejecutar el 
plan de catas y los desniveles así descubiertos, obligan a efectuar 
una serie de refuerzos imprevistos de los elementos estructurales 
de los forjados) 

   PC-6A (la causa es similar a la anterior, pero afectando a forjados 
de cubiertas inclinadas) 

   PC-7A (el desmontaje del pavimento existente en un caso y el 
repicado de la base del muro en otro aportan nueva información 
sobre el dimensionado y el estado de la perfileria interna, que 
deberá ser reforzada) 

   PC-8A (deriva como consecuencia de la cadena de imprevistos que 
se provoca con el desmontaje de cielo rasos y la investigación de 
zonas sobre las que había dudas razonables en relación a su 
correcto estado, las cuales finalmente se confirman) 

   PC-9A (para evitar que desde la calle o desde los edificios vecinos 
pueda ser visible la maquinaria del clima se ha debido generar una 
partida de obra para desmontar el forjado de la terraza existente 
para reconstruirlo a una cota inferior, operación que se complica a 
causa del mal estado de su estructura) 

   PC-10B (con el repicado de los paramentos interiores y exteriores 
ha aflorado una casuística muy variada de patologías i situaciones 
irregulares de los muros debidas al origen de estas estructuras, a la 
deficiente calidad original de la mayoría de las fabricas, etc. Muchas 
de estas se habían contemplado en fase de proyecto, pero la 
realidad ha desbordado todas las previsiones, obligando a que se 
hayan tenido que adoptar nuevas decisiones para garantizar la 
continuidad de las obras) 

   PC-18C (este PC tiene un origen similar al anterior pero la 
casuística hace referencia a otro tipo de alteraciones que asimismo 
han obligado a buscar soluciones alternativas a aquellas que 
estaban planteadas en el proyecto) 

   PC-20A (corresponde a la subsanación de deficiencias de las 
estructuras murales debidas al origen de las construcciones y al 
hecho de que en numerosas situaciones estuvieran resueltas con 
muy poca calidad) 

   PC-21C (a pesar de haberse realizado exploraciones sistemáticas 
de algunas zonas, la heterogeneidad de alguna de estas se ha 
manifestado en algunos casos con situaciones imprevistas e 
imprevisibles por incoherentes con la lógica constructiva de 
aquel/llos elemento/s. 

 
Estos precios totalizan un importe de 422.579,36€ después de aplicar el IVA, se 
producen por razones inherentes a las características de la obra [obras de 
rehabilitación i restauración arquitectónica en un Bien patrimonial catalogado], en 
cuanto afectan a los sistemas constructivos o características de los materiales que se 
han encontrado en un estado de conservación peor del que se había podido prever en 
la fase de redacción del proyecto, ya que no se podían detectar debidamente por 
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encontrarse ocultos, y que al hacerse patentes con el curso de las obras  han obligado 
a adaptar a la nueva realidad las soluciones constructivas i arquitectónicas previstas. 

 
A continuación se detalla el coste correspondiente a esta relación: 

 
 PREUS CONTRADICTORIS NOUS  PARTIDES A ABONAR DE PROJECTE  

Nº P.C.  Amid.  Conceptes  Preu  Import  Amid.  Conceptes  Preu Import 

PC-2A  1,00  

Reforç estructural de 
forjat de sostre de 
planta baixa de Cau 
Ferrat  

64.276,58  64.276,58  -154,00  
Realització de 
forjat sanitari  

59,05  -9.093,70 

PC-3A  1,00  

Feines d'execució de 
nou forjat estructura 
de cobertes de Cau 
Ferrat  

79.294,66  79.294,66  -145,75  
Reforç de forjats 
existents  

74,12  -10.802,99 

PC-5A  1,00  
Reforç de forjats de 
planta primera i 
segona del Maricel  

37.691,29  37.691,29  -48,55  
Reforç de forjats 
existents de 
varies tipologies  

74,12  -3.598,53 

PC-6A  1,00  

Reforç estructural 
d'antics forjats 
inclinats de les 
cobertes del Maricel  

103.416,99 103.416,99 -237,70  
Sub. I col. De 
thermochip  

97,65  -23.211,41 

     
-237,70  

Reforç de forjats 
existents de 
varies tipologies  

74,12  -17.618,32 

PC-7A  1,00  
Reforç de forjats amb 
biguetes metàl·liques  

18.859,18  18.859,18  
    

PC-8A  1,00  
Reforç perfils 
metàl·lics apareguts  

16.321,93  16.321,93  
    

PC-9A  1,00  
Actuació a l'estructura 
de la torre St. Miquel 
del Maricel  

33.715,83  33.715,83  -38,65  
Reforç de forjats 
existents de 
varies tipologies  

74,12  -2.864,74 

PC-10B  1,00  

Reparació i 
reconstrucció 
d'elements d'obra 
ceràmica  

54.533,14  54.533,14  

    

PC-18C  1,00  

Reparació i 
reconstrucció 
d'elements d'obra 
ceràmica  

13.123,62  13.123,62  

    

PC-20A  1,00  
Intervencions 
estructurals especials  

48.377,66  48.377,66  
    

PC-21C  1,00  

Enderroc o 
desmuntatge de 
parets, murs, llosa i 
altres  

41.474,21  41.474,21  

    

 
b. Descoberta d’elements patrimonials no detectats per estar ocults 

que obliguin a treballs de restauració o recuperació no previstos. 
 
Que los precios   PC-12B (causado porque el estado de algunos elementos 

patrimoniales era mas deficiente que las previsiones de proyecto, lo 
que obliga a que se tengan que efectuar mas restauraciones 
patrimoniales de las previstas, como es el caso de la gran vidriera 
del Cau Ferrat sobre el mar, que además tendrá que ser restaurada 
reintegrándole unos medallones de vidrio artístico que se suponían 
desaparecidos hace muchos años y que ahora han sido 
encontrados) 
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   PC-13B (Como consecuencia de la exploración arqueológica 
efectuada en Can Rocamora se descubrió un arco sustentado por 
un fragmento de muro que se decidió conservar e incorporar al 
proyecto, a instancia de los responsables de del seguimiento de la 
obra por parte de la Comissió Territorial del Patrimoni. Por este 
motivo se debe proceder a su consolidación y restauración) 

   PC-16C (La prospección arqueológica prevista en el proyecto se ha 
hecho más compleja por la aparición de restos de cimientos y 
muros procedentes de la época romana hasta el siglo XX, y mas 
delicados los trabajos de prospección; así como ha hecho 
necesario el rescate de antiguos restos de cerámica) 

 
totalizan un importe de 123.701,21 después de aplicar el IVA, se producen 
por razones inherentes a las características de la obra [obras de 
rehabilitación y restauración arquitectónica en un Bien patrimonial 
catalogado], y se producen como consecuencia del descubrimiento de 
elementos de interés patrimonial que no habían podido ser detectados con 
anterioridad por estar ocultos, los cuales obligan a la ejecución de trabajos 
de recuperación, consolidación, restauración no previstos. 

 
A continuación se detalla el coste correspondiente a esta relación: 

 
2. Per raons inherents a les dificultats d’execució per l’emplaçament de l’obra 

entre carrers estrets i un espadat sobre el mar, tant per la necessitat 
d’ajustar els sistemes constructius a la realitat física de l’entorn, com pels 
efectes de l’acció del mar sobre l’obra. 

 
Que el precio PC-19C (provocado por el desmontaje de un voladizo que no se 

había podido prever con precisión por falta de catas y por una razón 
similar que afecta a la caja del antiguo ascensor y obliga a variar el 
ascensor previsto en el proyecto) se origina como consecuencia de 
las dificultades de ejecución debidas al emplazamiento de la obra, 
que está situada entre una calle muy estrecha y de gran pendiente 
y un acantilado que han obligado al reajuste de algunos sistemas 
constructivos a la realidad física del entorno así como a la acción 
del mar sobre la obra. Su importe es de 39.311,73€ después del 
IVA. A continuación se detalla este coste: 

 
 

 PREUS CONTRADICTORIS NOUS  PARTIDES A ABONAR DE PROJECTE  
Nº P.C.  Amid.  Conceptes  Preu  Import  Amid. Conceptes  Preu  Import 

PC-12B  1,00  
Elements 
patrimonials  

8.148,88  8.148,88  
    

PC-13B  1,00  
Actuació a l'arc 
medieval de 
Rocamora  

18.457,47  18.457,47  
    

PC-16C  1,00  

Feines arqueologia 
i variació de la 
fonamentació de 
Rocamora  

111.483,70 111.483,70 -1,00  
Realització de 
treballs 
d'arqueologia  

3.999,02  -3.999,02 

     
-1,00  

Ajudes de 
paleteria  

4.150,00  -4.150,00 
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 PREUS CONTRADICTORIS NOUS  PARTIDES A ABONAR DE PROJECTE  
Nº P.C.  Amid.  Conceptes  Preu  Import  Amid. Conceptes  Preu Import 

PC-19C  1,00  

Mitjans o canvis 
especials per 
l'execució de 
certes feines  

54.742,50  54.742,50  -1,00 
Salva escales 
elèctric  

13.447,78  -13.447,78 

 
3. Per raons inherents a l’especificitat de les peces artístiques que s’hauran 

d’exposar en els edificis a restaurar, i que estan referides a requeriments 
tècnics de seguretat i control higrotèrmic de l’aire, diferents a les previstes 
en el projecte per raó de noves normatives o criteris tècnics justificats. 

Que los precios  PC-1C (correspondiente a pruebas diagnosticas que no se habían 
podido efectuar con los museos en funcionamiento) 

  PC-4B (debido al delicado estado de conservación del pedestal de 
la fuente que, si como estaba previsto se trasladaba, podía correr 
un mayor riesgo) 

  PC-15A (afecta a elementos museísticos que no se pudieron 
remover al desmontar de los museos y que al hacerse el 
desmontaje en obra requieren la preparación de una 
documentación que permita su exacta restitución posterior) 

 
tienen un importe total de 43.163,42€ después del IVA y obedecen a 
razones inherentes a la especificidad de las piezas artísticas que se tienen 
que restaurar así cómo a las exigencias normativas de los bienes que 
deberán exhibirse, y que en particular requieren la introducción de unos 
requerimientos técnicos de seguridad y control higrométrico del aire más 
exigentes que los que se habían previsto en fase de proyecto en parte 
debidos a normativas nuevas pero principalmente causados por una 
revisión de los criterios técnicos al cruzar los requerimientos y 
consideraciones de los distintos especialistas implicados. 
 
A continuación se detalla el coste correspondiente a esta relación: 
 

 PREUS CONTRADICTORIS NOUS  PARTIDES A ABONAR DE PROJECTE  
Nº P.C.  Amid  Conceptes  Preu  Import  Amid.  Conceptes  Preu  Import 

PC-1C  1,00  
Realització 
d'estudis previs 
imprescindibles  

9.031,06  9.031,06  
    

PC-4B  1,00  
Execució treballs 
relacionats amb la 
font del Cau Ferrat  

3.927,75  3.927,75  -5,40  
Formigó per a 
recalçats  

121,51  -656,15 

     
-

262,44 

Acer en 
barres 
corrugades  

1,44  -377,91 

     
-5,40  

Encofrat amb 
tauler de 
fusta  

52,28  -282,31 

PC-15A  1,00  

Aixecament gràfic i 
identificació dels 
elements 
patrimonials.  

33.698,27  33.698,27  

    

 
4. Per raó de millores del projecte necessàries per garantir els objectius i la 

funcionalitat previstes degudes a mancances del propi projecte o per 
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l’aparició de noves normatives o requeriments tècnics més exigents dels 
previstos de cara a millorar la durabilitat de l’obra. 

 
Que los precios PC-11B (como consecuencia de los tratamientos efectuados contra 

los xilófagos se descubre un cuadro de afectaciones más amplio de 
lo que se había podido prever, y se deben adoptar tratamientos 
para asegurar el control de estas plagas en el futuro) 

  PC-14 (causado por la necesidad de transformar en plana una 
cubierta que en proyecto estaba prevista inclinada, para mejorar el 
paso de los conductos del clima ocultándolos de posibles vistas 
desde el exterior) 

  PC-17C (bajo el suelo de la Sala Sert se ha descubierto la 
existencia de una antigua cisterna que no estaba documentada y 
que posiblemente fue condenada cuando se recuperaron las 
pinturas murales, la cual ahora debe ser rehabilitada para instalar el 
Centro de transformación eléctrica)  

 
son debidos a algunas mejoras que ha sido conveniente introducir sobre 
las previsiones del proyecto a causa de una mayor exigencia planteada de 
cara a mejorar las condiciones de duración y mantenimiento de la obra, 
que han podido apreciarse gracias al propio proceso de ejecución. El 
importe total es de 357.992,69€ después de aplicar el IVA. 

 
A continuación se detalla el coste correspondiente a esta relación: 

 
 PREUS CONTRADICTORIS NOUS  PARTIDES A ABONAR DE PROJECTE  
Nº P.C.  Amid  Conceptes  Preu  Import  Amid.  Conceptes  Preu  Import  

PC-11B  1,00  
Tractaments 
contra tèrmits  

34.382,22 34.382,22  
    

PC-14C  1,00  
Formació de 
cobertes  

65.085,74 65.085,74  
-
461,00 

Sub. I col. de 
teula  

32,64  -15.047,04 

PC-17C  1,00  

Muntatge de la 
E.T. I obra civil per 
adequar la zona 
del soterrani  

291.629,8
9  

291.629,89  

    

 
Que, en resumen, el importe neto de los 21 precios contradictorios es de 
836.227,47€, IVA a parte. 
 
Que como consecuencia de los imprevistos referidos y de la aplicación de las 
nuevas soluciones que se deberán efectuar, asimismo se verá inevitablemente 
alterado el calendario previsto para la ejecución del proyecto, en el cual se 
contemplaba una finalización escalonada de los tres edificios. A continuación se 
expone la planificación aprobada con el contrato y la que se deberá adoptar cómo 
consecuencia de los cambios que se proponen: 

 
Edificio Finalización por contrato Incremento Nueva fecha de entrega 
Cau Ferrat 24/05/2011 3,0 meses 24/08/2011 
Can Rocamora 20/08/2011 2,5 meses 01/11/2011 
Maricel de Mar 16/11/2011 1,5 meses 31/12/2011 

 
Vist l’informe transcrit, es fan les següents consideracions: 
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- Que aquests imprevistos no es poden considerar com a complementaris 

segons allò que disposa l’article 155.b) de la Llei 30/2007 de Contracte del 
Sector Públic, ja que no és necessari executar-los per continuar els altres 
treballs descrits en el projecte. 

 
- Que no es produeix l’alteració substancial de l’objecte del projecte segons 

l’article 221 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic (LCSP), ja 
que no hi ha alteració substancial de les finalitats i característiques 
bàsiques del projecte inicial. A més a més la substitució i canvi d’unitat 
d’obra no suposa el 30% del preu primitiu del contracte abans de l’IVA. 

 
- Que segons l’article 202 de la LCSP, només es podran introduir 

modificacions en el contracte per raons d’interès públic i causes 
imprevistes. Així, per donar resposta a aquests imprevistos es plantegen 
unes noves unitats d’obra a executar per tal d’evitar despeses posteriors 
d’enderroc i desmuntatge de treballs ja executats.  

- Que la possibilitat de modificació del contracte al contractista estava 
prevista en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars per al 
contracte d’obres i instal·lacions relatiu al Projecte de Restauració, 
Condicionament i Remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de 
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges en el punt 1.21 
segons els articles 202, 217 i concordant de la LCSP. 

 
A banda de l’exposat anteriorment, s’INFORMA del següent: 
 
Que la incorporació de les noves unitats d’obra suposa un increment de cost de 
l’obra de  
986.748,41 € IVA inclòs, 836.227,47 sense IVA. 
  
Que la incorporació de les noves unitats d’obra i la no execució de les existents 
suposa una variació del termini d’execució de l’obra en 3 mesos el Cau Ferrat, 2,5 
mesos Can Rocamora i 1,5 mesos el Museu Maricel de Mar, sent les noves dates 
de finalització de l’obra: el 24 d’agost del 2011 el Cau Ferrat, el 1 de novembre del 
2011 Can Rocamora i el 31 de desembre del 2011 el Museu Maricel de Mar. 
 
Que aquests preus contradictoris suposen un canvi del 15,53 % del pressupost 
abans de l’IVA. 
 
Per aquests motiu s’ha sol·licitat la compareixença expressa davant del Gerent de 
Serveis d’Equipament, Infrastructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de 
l’empresa contractista UTE Cau Ferrat S.L. amb els preus pactats en l’ACTA DE 
PREUS CONTRADICTORIS presentada per la Direcció Facultativa. 
 
I perquè consti als efectes escaients” 

 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 202 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en relació a les 
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previsions contingudes a la Disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’Economia sostenible, per a procedir a la modificació del contracte. 
 
Atès que s’ha dut a terme el tràmit d’audiència al contractista, d’acord amb el que 
regula l’art. 195.1 de la LCSP, i que es compta amb la seva conformitat amb la 
tramitació administrativa escaient per a l’aprovació de l’Acta de Preus contradictoris 
num 1 del projecte “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”. 
 
Atès que el pressupost de la modificació del contracte és de 836.227,47 euros que 
aplicat el 18% d’IVA de 150.520,94 euros resulta un import total de 986.748,41 €. 
 
Atès que s’escau reajustar els terminis d’execució del contracte en atenció a la 
modificació soferta, ampliant el termini final d’execució de l’obra en 3 mesos el Cau 
Ferrat, 2,5 mesos Can Rocamora i 1,5 mesos el Museu Maricel de Mar, sent les noves 
dates de finalització de l’obra: el 24 d’agost del 2011 el Cau Ferrat, el 1 de novembre 
del 2011 Can Rocamora i el 31 de desembre del 2011 el Museu Maricel de Mar. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 87.3 de la LCSP, s’haurà 
d’ajustar la garantia quan, com a conseqüència de la modificació del contracte, es 
modifiqui l’import d’aquest. 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR l’”Acta de preus contradictoris num. 1”, presentada a la Gerència 
de Serveis d’Equipaments, Infrestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la 
Diputació de Barcelona de data 1 de març de 2011 per l’arquitecte director de l’obra el 
Sr. J.E.H.C, i dels arquitectes tècnics, directors de l’execució de l’obra civil, Sr. A.L.B. i 
el Sr. Ll.C.C., corresponent a les obres del projecte de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del 
Cau Ferrat de Sitges”, adjudicades a l’empresa UTE-Cau Ferrat, que suposa un líquid 
addicional de 836.227,47 euros que aplicat el 18% d’IVA de 150.520,94 euros resulta 
un import total de 986.748,41 €. 
 
Segon.- MODIFICAR el contracte formalitzat amb la unió temporal d’empreses UTE 
Cau Ferrat , (CIF XXX), en data 20 de maig de 2010, relatiu a l’execució de les obres 
de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel 
de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, d’acord amb el contingut de 
l’Acta de preus contradictoris num 1 referida en el punt primer. 
 
Tercer.- APROVAR un increment dels terminis d’execució del contracte en atenció a la 
modificació soferta, ampliant el termini final d’execució de l’obra en 3 mesos el Cau 
Ferrat, 2,5 mesos Can Rocamora i 1,5 mesos el Museu Maricel de Mar, sent les noves 
dates de finalització de l’obra: el 24 d’agost del 2011 el Cau Ferrat, el 1 de novembre 
del 2011 Can Rocamora i el 31 de desembre del 2011 el Museu Maricel de Mar. 
 
Quart.- Comunicar la resolució anterior a l’adjudicatari per tal que en el termini de quinze 
dies comptadors des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de la 
modificació, constitueixi a la Tresoreria d’aquesta Diputació la quantitat de quaranta un 
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mil vuit-cents onze euros amb trenta-set cèntims (41.811,37 €), en concepte 
d’ampliació de la garantia definitiva. 
 
Cinquè.- ADVERTIR l’empresa adjudicatària que, d’acord amb el que preveuen els 
articles 202 i 140 de la LCSP, en relació a les previsions contingudes a la Disposició 
transitòria tercera de la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica la Llei 30/2007, dins el 
termini dels 10 dies hàbils següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, 
haurà de concórrer a formalitzar el contracte. 
 
Sisè.- DISPOSAR la despesa pluriennal de nou-cents vuitanta-sis mil set-cents 
quaranta-vuit euros amb quaranta un cèntims (986.748,41 €), IVA inclòs, derivada 
d’aquesta contractació, quant a vuit-cents mil euros (800.000 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/31200/336A1/65000 del pressupost ordinari vigent de 
despeses de la Diputació de Barcelona condicionada a l’aprovació de la modificació de 
crèdit, i 186.748,41 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/31200/336A1/650 
de l’exercici 2012 de la Diputació de Barcelona, condicionat a l’existència de crèdit 
hàbil i suficient per aquestes dues anualitats, d’acord amb el que estableix ‘article 174 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Setè.- NOTIFICAR la resolució anterior a la unió temporal d’empreses adjudicatària 
UTE Cau Ferrat.” 
 
Respecte a aquest punt de l’ordre del dia, el portaveu del grup Popular Sr. Riera, 
manifestà que el Partit Popular votarà en contra perquè creiem que, en aquests 
moments que estem a les portes d’unes eleccions i, sobretot, que pot haver-hi canvis a 
Sitges, amb la controvèrsia que presenten aquestes obres i tot el que fa referència a 
Can Rocamora, al Museu del Cau Ferrat i Museu Maricel, entendríem que seria 
prudent esperar i veure la nova configuració de l’Ajuntament de Sitges. 
 

El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana, recordà que ja n’hem 
parlat altres vegades, en altres moments d’aquest expedient i en el seu moment 
nosaltres vam demanar que quedés sobre la taula, precisament pel problema que hi 
havia, per la divisió que havia en aquest cas a Sitges i, per tant, això és una 
conseqüència també del procés d’adjudicació que nosaltres en el seu moment vàrem 
votar-hi en contra. Nosaltres el que li demanem és que això es pugui retirar i si no, 
anunciem la nostra abstenció en aquest punt. 
 

Tot seguit el portaveu del grup Socialista Sr. Labòria, possà de manifest que no és 
de rebut que es demani a la Diputació que faci arbitratges en temes que puguin tenir 
gènesis locals que a nosaltres no ens correspon analitzar, però sí que hem de 
respondre, com fem en tots els municipis, aquells governs que hi ha establerts en cada 
moment i el govern establert de Sitges en el seu moment és qui va arribar a uns 
acords amb la Diputació. Aquesta penso que ha estat una conducta històrica de la 
Diputació i espero que continuï sent-ho en el futur, perquè és una part essencial del 
nostre paper com a institució i que configura una mica el nostre ADN com a institució 
de suport als ajuntaments. 
 

Dit això, afegí, per altra banda no puc entendre que parem una obra. Aquest és un 
dictamen purament formal, habitual en la majoria d’obres que es realitzen molt 
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freqüent-ment actes de preus contradictoris i segurament en pot venir un altre més 
endavant per a una obra d’aquestes característiques. Tots portem prous anys a 
l’Administració pública, en els ajuntaments, per saber què significaria i la pràctica 
impossibilitat de fer-ho. Vostès han presentat el seu vot, és legítim i és correcte, però 
em sembla que no podem atendre les raons ni les peticions concretes. 
 

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, l’abstenció del grup de 
Convergència i Unió i els vots en contra dels diputats assistents del grup Popular, sent 
el resultat definitiu de 27 vots a favor, 16 abstencions i 4 vots en contra. 

 

ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 

19.- Dictamen de data 14 d’abril de 2011 que proposa aprovar l’adhesió de la 
Diputació de Barcelona com a membre de la “Sociedad Española de Ciencias 
Forestales” (SECF). 
 
“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’Àrea d’Espais Naturals, ha 
desenvolupat una política activa de foment de la gestió forestal als boscos de la 
província de Barcelona. D’una banda l’Oficina Municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals s’ocupa de la restauració i millora de boscos privats afectats per incendis 
forestals mitjançant el foment d’associacions de propietaris forestals i treballant 
conjuntament amb associacions de propietaris de boscos productors, donant-los 
suport en el planejament, la gestió i la comercialització dels seus productes. D’altra 
banda, l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals ha potenciat el planejament i la gestió de 
les finques propietat de la Diputació de Barcelona ubicades als espais naturals 
protegits que gestiona, amb la finalitat de donar compliment als plans especials que 
afecten aquests espais, i també ha donat suport a la creació d’associacions forestals 
dins aquest àmbit. 
 
Atès que aquestes activitats requereixen l’aplicació de coneixements especialitzats i 
sovint plantegen la resolució de noves situacions a solucionar i reptes a superar 
mitjançant l’estudi i la descoberta de noves tècniques o procediments. 
 
Atès que el 12 de juny de 1991 es va constituir la Sociedad Española de Ciencias 
Forestales (SECF, en endavant) com una entitat sense ànim de lucre, inscrita al 
“Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior” el 30 de setembre de 
1991, amb el número 103606, els estatuts vigents van ser inscrits al registre esmentat 
el 26 d’abril de 2005.  
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Atès que la SECF té l’objecte social de fomentar l’estudi i progrés de les ciències i 
tècniques forestals, promoure el perfeccionament científic i tècnic dels seus membres, 
estimular la cooperació entre aquests i desenvolupar l’intercanvi nacional i 
internacional entre entitats i especialistes en els seus camps d’actuació, segons l’art. 2 
dels seus estatuts. 
 
Atès que la SECF promou la creació de grups de treball entre els seus membres, entre 
aquests cal destacar: Espais naturals protegits, Incendis forestals, Modelització 
forestal, Ordenació de boscos, Silvicultura, Sanitat forestal i Truficultura. Precisament, 
aquests àmbits d’estudi són els que actualment plantegen més reptes a la Diputació de 
Barcelona a  l’hora de practicar polítiques actives de foment de la gestió forestal. 
 
Vist que els estatuts de la SECF, al capítol III, art. 20 a 29, preveuen que podran ser 
associats col·lectius aquelles empreses o entitats nacionals o estrangeres que realitzin 
activitats relacionades amb els fins de la SECF. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer de monts amb el vistiplau del cap de l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals, de data 7 de desembre de 2010, on es sol·licita l’ingrés de 
l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona com a associat col·lectiu de la 
SECF, i que posa de manifest l’interès en pertànyer a l’esmentada associació, pels 
motius abans exposats, i que això determinarà un cost anual de tres-cents (300) €  
 
Vist l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
Vist l’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 l’Àrea d’Espais Naturals que elevi al Ple 
de la Diputació de Barcelona, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea 
d’Espais Naturals, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a membre de la 
Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF), acceptant les obligacions i drets 
que es derivin dels seus estatuts. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de tres-cents euros (300,00 €), equivalent a la 
quota de l’anualitat que correspon a 2011 com a soci col·lectiu membre, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/A1100/173A0/22610 de l’exercici 2011, entenent que la 
primera anualitat es farà efectiva prèvia presentació de la factura corresponent 
efectuada per la SECF. 
 
Tercer.- Comunicar a la SECF aquests acords pel seu coneixement i als efectes 
escaients.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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20.- Dictamen de data 23 de març de 2011 que proposa aprovar el conveni amb el 
Sr. Abel Sepúlveda Carreras per a la creació d’un itinerari al pas per la finca “La 
Cogullada”, dins del Parc d’Olèrdola. 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, té 
encomanada la gestió del Parc d’Olèrdola, d’acord amb el Pla especial de protecció 
del medi físic i del paisatge de l’espai natural d’Olèrdola, que va ser aprovat en data 11 
de novembre de 1992 i publicat al DOGC núm. 1672 de 20 de novembre de 1992, 
modificat en data 2 de desembre de 1997 i publicat al DOGC núm. 2562 de 22 de 
gener de 1998. 
 
Atès que la finalitat bàsica del pla especial és l’establiment d’un règim de protecció, 
conservació i millora del medi físic i del paisatge, compatible amb l’aprofitament 
sostenible dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants, així com l’ordenació de 
l’ús públic per al lleure i el foment del coneixement i el respecte del patrimoni 
arqueològic i arquitectònic, el medi físic i el paisatge. 
Atès que un dels objectius de la gestió del Parc d’Olèrdola és la regulació de l’ús 
públic, entenent aquest com un conjunt de programes, serveis, activitats i equipaments 
que han de ser proveïts per l’administració de l’espai natural protegit amb la finalitat 
d’apropar els visitants als valors naturals i culturals d’aquest, d’un manera ordenada, 
segura i que garanteixi la conservació, la comprensió i l’estima d’aquests valors a 
través de la informació, l’educació i la interpretació del patrimoni. 
 
Atès que el Parc d’Olèrdola presenta un àmbit geogràfic de dimensions reduïdes però 
amb valors significatius molt característics i d’un gran interès per la seva qualitat 
arqueològica i històrica. 
 
Atès que el caràcter singular del Parc d’Olèrdola és degut a la presència de 
nombrosos testimoniatges arquitectònics i arqueològics que palesen l’intens procés 
d’humanització conegut per aquest territori des de la prehistòria fins a la baixa edat 
mitjana. El nucli principal d’aquest patrimoni històrico-artístic el constitueix el conjunt 
de restes d’Olèrdola. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona té interès en fomentar el coneixement del Parc 
d’Olèrdola entre els visitants i excursionistes, considera convenient realitzar un itinerari 
entre el nucli històric del municipi de Canyelles i el Castell d’Olèrdola, dins el projecte 
de la Ruta dels Castells.  
 
Atès que l’objectiu de la Ruta dels Castells és donar a conèixer el patrimoni històric, 
cultural i natural dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix, i en especial del terme de 
Canyelles al públic excursionista i de lleure. 
  
Atès que el recorregut proposat afecta la finca “La Cogullada”, propietat del Sr. A.S.C., 
i segueix l’antic traçat històric del camí que unia el Castell d’Olèrdola i el Castell de 
Canyelles. 
 
Atès que el Sr. A.S.C. està conforme amb l’itinerari proposat per la Diputació de 
Barcelona, ja que d’aquesta manera s’assolirà una millor ordenació de l’ús públic a la 
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zona, les parts implicades consideren que existeix un interès mutu i recíproc per a 
definir la col·laboració entre ambdues parts. 
 
Vist 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 1.1.18 en relació amb el 2.1.8.a) de la Refosa num. 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 la presidència delegada de l’Àrea 
d’Espais Naturals que elevi al ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea 
d’Espais Naturals, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR la minuta del conveni de cooperació i de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el Sr. A.S.C., per a la creació d’un itinerari al pas per la  finca 
La Cogullada, al Parc d’Olèrdola, el text literal de la qual és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
SR. A.S.C., PER A LA CREACIÓ D’UN ITINERARI AL PAS PER LA FINCA LA 
COGULLADA, DINS EL PARC D’OLÈRDOLA 
 
 
ENTITATS I PERSONES QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l’Àrea 
d’Espais Naturals, l’II·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, i facultat d’acord amb la 
Refosa núm. 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149, de data 
23 de juny de 2010, assistit per la secretària delegada, Núria Marcet i Palau, en 
virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència de data 22 de març de 
2010 (BOPB núm. 77, de 31.03.2010). 
 
Sr. A.S.C., major d’edat, amb DNI XXX, domiciliat a XXX, propietari de la finca la 
Cogullada, actuant en nom i interès propi. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, té 
encomanada la gestió del Parc d’Olèrdola, d’acord amb el Pla especial del medi físic i 
del paisatge de l’espai natural d’Olèrdola, que va ser aprovat en data 11 de novembre 
de 1992 i publicat al DOGC núm. 1672 de 20 de novembre de 1992, modificat en data 
2 de desembre de 1997 i publicat al DOGC núm. 2562 de 22 de gener de 1998. 
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II. Que dins la gestió del parc, un dels objectius és la regulació de l’ús públic, entenent 
l’ús públic com un conjunt de programes, serveis, activitats i equipaments que han de 
ser proveïts per l’administració de l’espai natural protegit amb la finalitat d’apropar els 
visitants als valors naturals i culturals d’aquest d’una forma ordenada, segura i que 
garanteixi la conservació, la comprensió i l’estima d’aquests valors a través de la 
informació, l’educació i la interpretació del patrimoni. 
 
III. Que la Diputació de Barcelona considera convenient la realització d’un itinerari 
entre el nucli històric de Canyelles i el Castell d’Olèrdola. Aquest itinerari afecta la finca 
la Cogullada, propietat del Sr. A.S.C., i és promogut per la Diputació de Barcelona, 
com a ens gestor del Parc d’Olèrdola, dins el projecte de la Ruta dels Castells. 
 
IV. Que el recorregut proposat segueix l’antic traçat històric del camí que unia el 
Castell d’Olèrdola i el Castell de Canyelles. La Ruta dels Castells té per objectiu donar 
a conèixer el patrimoni històric, cultural i natural dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix, i 
especialment del terme de Canyelles, per a un públic excursionista i de lleure. 
 
V. Que el Sr. A.S.C. ha manifestat el seu interès en el manteniment del recorregut 
proposat, així mateix es concretarà en un únic traçat la unió entre Canyelles i el Castell 
d’Olèrdola, la qual cosa comportarà una millor ordenació de l’ús públic a la zona. 
 
VI. Que l’administració gestora del Parc d’Olèrdola i el Sr. Abel Sepúlveda Carreras 
consideren que existeix un interès recíproc en col·laborar en la correcció del recorregut 
d’unió entre el poble de Canyelles i el Castell d’Olèrdola. 
 
VII. Que la minuta d’aquest conveni ha estat aprovada pel Ple de la Diputació de 
Barcelona en sessió del dia ............................................  
 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 

P A C T E S 
 

Primer.- Objecte del conveni 
 

És objecte d’aquest conveni concretar en detall el recorregut proposat per tal d’unir el 
nucli històric de Canyelles i el Castell d’Olèrdola, seguint el recorregut històric a través 
de la finca la Cogullada. 
 
El recorregut tindrà interès des del punt de vista històric, de la cultura i la natura i serà 
promogut per a usuaris de tipus excursionista i de lleure, i únicament es podrà seguir a 
peu, i no amb vehicles, d’acord amb la normativa del Parc d’Olèrdola i el seu Pla d’ús 
públic i les ordenances que se’n deriven. 
 
El recorregut serà marcat a través del sistema i la norma de senyalització del Parc 
d’Olèrdola, que, a grans trets, consisteix en la ubicació de senyals de fusta on s’indica 
la continuïtat de l’itinerari. 
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Segon.- Recursos per a executar el conveni 
 
Es destinarà el personal propi adscrit a l’Àrea d’Espais Naturals i, en concret, del 
Parc d’Olèrdola per tal de col·laborar en totes aquelles tasques necessàries per a 
assolir els objectius previstos en el present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de la Diputació de Barcelona 

 
1. Coordinar l’execució del recorregut objecte d’aquest conveni. 
 
2. Vetllar per la gestió de l’itinerari. 
 

 Conservar el recorregut en bon estat de funcionament, essent al seu càrrec les 
reparacions i la neteja. 

 Vetllar perquè els vianants no excedeixin dels límits del recorregut i no 
accedeixin a les propietats del Sr. A.S.C., mitjançant una bona senyalització i 
donant continuïtat a la tanca de fusta en els punts de més fàcil accés o més 
propers a la masia.   

 
Quart.- Drets de la Diputació de Barcelona 

 
1. Proposarà al Sr. Abel Sepúlveda Carreras el recorregut entre el nucli històric de 

Canyelles i el Castell d’Olèrdola, d’acord amb el traçat històric que unia els punts 
esmentats, recollit a l’annex I del present conveni. 

2. Una vegada decidit el recorregut, el Parc d’Olèrdola realitzarà l’afitament 
d’aquest itinerari. 

3. Periòdicament el Parc d’Olèrdola podrà decidir fer les accions de neteja i 
manteniment de l’itinerari. 

4. L’itinerari esmentat entrarà a formar part dels itineraris del Parc d’Olèrdola i de la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 

 
Cinquè.- Obligacions del Sr. Abel Sepúlveda Carreras 
 
1. El Sr. A.S.C. reconeix el pas del recorregut proposat pel Parc d’Olèrdola, recollit a 

l’annex I. 
 
2. Permet i autoritza el pas de les persones que realitzin a peu el recorregut pels 

terrenys de la finca de la seva propietat. 
 
3. També permetrà les tasques de senyalització i manteniment que pugui realitzar el 

Parc d’Olerdola. 
 
Sisè.- Drets del Sr. Abel Sepúlveda Carreras 
 
1. Donarà el vistiplau al recorregut proposat pel Parc d’Olèrdola per a la creació de 

la Ruta dels Castells, i que definitivament quedarà recollit a l’annex I d’aquest 
conveni. 
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Setè.- Efectes del conveni de col·laboració. 
 
El contingut d’aquest conveni no té cap efecte registral ni comporta cap inscripció 
addicional en l’escriptura; no obstant això, en cas de transmissió de la propietat de 
la finca la Cogullada on s’han de dur a terme aquestes actuacions, el propietari 
actual, el Sr. A.S.C., es compromet a fer respectar els termes d’aquest conveni i a 
notificar-ho a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni 
 
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una 
durada de 15 anys, prorrogant-se de forma tàcita per períodes de 5 anys més, si cap 
de les parts el denuncia amb tres mesos d’antelació. 

 
Novè.- Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la 
modificació, tant per part del Sr. A.S.C. com per part de la Diputació de Barcelona. 

 
Desè.- Incompliment del conveni 
 

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 

Onzè.- Causes d’extinció del conveni 
 

El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
a) Per l’expiració del seu termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 

 
 
 
 

Dotzè.- Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït per les presents clàusules i es 
suscriu a l’empara del règim jurídic establert a l’article núm. 88 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Tretzè.- Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós administrativa.” 
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(...)“ANNEX I” (...)  “Ruta dels castells al pas per la finca La Cogullada 

” 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Sr. A.S.C. pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 
 

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

Finalitzat l’estudi dels temes que integren la part resolutiva de la sessió, la 
Presidència anuncià que, dins la part referent al seguiment i control de la gestió 
Corporativa, la Junta de Portaveus ha present una Moció per tal que el Ple doni suport 
al Programa d’Actes del Centenari de l’Institut del Teatre. Tot seguit la Presidència va 
demanar la lectura de l’esmentada Moció: 
 

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.- Moció que presenta la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona, per 
tal que el Ple Corporatiu doni suport al Programa d’Actes del Centenari de 
l’Institut del Teatre. 
 

“Antecedents: 
 

1. La junta de govern de l’Institut del Teatre, amb data 5 d’abril de 2011, ha 
debatut i analitzat l’avantprojecte de programa del centenari de l’Institut del 
Teatre, que se celebrarà l’any 2013. 

 

2. El president de la Diputació de Barcelona, com a president del consell general 
de l’Institut del Teatre, ha assumit impulsar aquesta commemoració. Amb 
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aquest motiu, ha mantingut diversos contactes amb personalitats i 
representants del sector teatral i amb els mitjans de comunicació per tal 
d’afavorir i de promoure la commemoració d’aquesta assenyalada efemèride. 
Igualment, ha considerat oportú nomenar comissari d’aquestes celebracions el 
senyor Jordi Coca, ex director de l’Institut del Teatre, a fi que impulsi 
convenientment els actes del centenari. 

 

Acords: 
 

1. La Junta de Portaveus proposa al Ple de la Diputació de Barcelona  donar 
suport al programa d’actes del centenari de l’Institut del Teatre. Aquesta decisió 
es fonamenta en l’històric i transcendental paper que l’Institut del Teatre ha 
tingut i té en el conjunt de les arts escèniques, tant a escala catalana com 
espanyola i internacional. Fruit d’un dels grans impulsos modernitzadors del 
segle XX, sota la presidència d’Enric Prat de la Riba, la trajectòria de l’Institut 
de Teatre ha anat creixent i consolidant-se fins a convertir-se en un centre de 
referència en la preservació documental, la docència i la difusió de les arts 
escèniques. Una part important dels millors noms de la dramatúrgia i de la 
dansa del nostre país han passat, en un moment o un altre, per l’Institut del 
Teatre. Alhora, la projecció internacional del centre ha estat considerable, i 
manté una viva i intensa col·laboració amb algunes de les institucions 
capdavanteres en l’àmbit escènic mundial. 

 

2. Per tots aquests motius, es dóna suport a aquesta proposta conscients de la 
importància i de la transcendència social i cultural que ha tingut i té la 
continuïtat de l’Institut del Teatre en la nostra història. Alhora, la força i la 
vitalitat que té actualment l’Institut del Teatre no solament el vinculen al noble i 
avançat impuls que el va originar l’any 1913, sinó que són alhora garantia del 
paper igualment valuós que ha de seguir tenint en el futur. 

 

3. Caldria subratllar que aquesta iniciativa té sentit institucional, tant pel fet que és 
assumida per la totalitat dels grups polítics que l’integren, com pel valor 
transcendental que té l’Institut del Teatre com a patrimoni de tota la societat 
catalana.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Seguidament es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació, compresos entre el número 2659 fins al 3802. Al propi temps es dona 
compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries 
dels dies 31 de març i 14 d’abril de 2011. 
 
Per finalitzar el Sr. President recordà que el proper Ple, serà el Ple ordinari del mes 
de maig, per tant, vol dir que abans, el dia 22, s’hauran celebrat les eleccions munici-
pals. Només voldria, com a president de la Diputació, desitjar dues coses que crec que 
les compartirem tots i una que possiblement no la compartirem.  
 

- La primera: el dia 22 és un dia molt important per a la democràcia en general, és 
molt important per al municipalisme, és molt important per als ajuntaments de les 
grans ciutats i dels petits pobles, és molt important perquè és una manera d’enfortir 
la democràcia local i sóc d’aquells que creu, com crec tots vosaltres, que la 
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democràcia local és realment, o ha estat realment, un dels motors que ha fet moure 
més el nostre país en sentit positiu, en clau de transformació, de progrés i de 
millora. Per tant, la importància d’aquestes eleccions. 
 
- El segon és la importància de la participació per enfortir la democràcia, que el 
nivell de participació en aquesta convocatòria, en aquesta contesa electoral, sigui el 
més alt possible, sigui molt alt. Una mostra d’aquesta força de la democràcia i de la 
democràcia local.  
 
- I el tercer aspecte, amb el qual possiblement no coincidirem tots és que 
m’agradaria desitjar a tots i a totes sort. Sort, encara que, evidentment, la sort no 
pot ser igual per a tothom, però sort per a tothom.  

 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 
les 12 hores i 25 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
 
El President       
Antoni Fogué Moya      La Secretària General 
        Petra Mahillo García 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número  540130 al  540161. 
 
Barcelona, 27 de maig de 2011 
 
 
 
 
La Secretària General 
Petra Mahillo García 
 
 
 


