Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011
A la ciutat de Barcelona, el dia 27 d’octubre de 2011, a les 13 hores i 10 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president Salvador Esteve i Figueras, dels Vicepresident primer, Alberto Fernández
Díaz, Vicepresident segon, Ferra Civil i Arnabat, Vicepresident tercer, Josep Llobet
Navarro, Vicepresidenta quarta, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident cinquè, Antoni
Fogué i Moya, i de les diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amor
i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Jaume Bosch i Pugès, Manuel Bustos i Garrido,
Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc Castells i Berzosa,
Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar Díaz i Romero,
Joaquim Ferrer i Tamayo, Arnau Funes i Romero, Xavier García Albiol, Joan Carles
García i Cañizares, Ignasi Giménez i Renom, Jordi Hereu i Boher, Mireia Hernández i
Hernández, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Manel Enric Llorca i Ibañez,
Alex Mañas i Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, Josep Monrás i
Galindo, Immaculada Moraleda i Pérez, Pere Navarro i Morera, Josep Oliva i Santiveri,
Jordi Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas, Mònica Querol
Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan
Roca i Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella,
Josep Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Mireia Solsona i Garriga,
Jordi Subirana i Ortells i Alberto Villagrasa Gil.
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.
Va excusar la seva assistència la diputada Il.lma Sra. Elsa Blasco i Riera.
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 29 de
setembre de 2011.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
2.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució dels
pressupostos de la Corporació i els seus Organismes autònoms, a 30 de setembre de
2011.
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3.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de les ordenances, taxes i preus
públics que regiran per a l’exercici de 2012 i següents.
Servei de Programació
4.- Dictamen que proposa aprovar una modificació 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.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
5.- Dictamen que proposa aprovar la comprovació de l’Inventari General Consolidat de
la Corporació amb referència a 15 de juliol de 2011.
Organisme de Gestió Tributària
6.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Cabrera de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació executiva de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
7.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos
de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords
de delegació.
8.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Gelida a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
9.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Montmeló, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
10.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària.
11.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
12.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sentmenat, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
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13.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sitges, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
14.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Torelló, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
15.- Dictamen que proposa deixar sense efecte la delegació de la Diputació de
Barcelona, de les facultats de gestió i recaptació dels recursos de dret públic de
titularitat de la Junta de Compensació de Can Santaeugini.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
16.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 30 de setembre de 2011, que
resol la modificació de la clàusula segona del conveni específic de col.laboració entre
el Ministeri de Foment, la Diputació de Barcelona i el Consorci del Patrimoni de Sitges
per al finançament de les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Casa Rocamora i Museu Cau Ferrat”, a
Sitges.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
17.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre el
Consorci del Parc del Foix, la Diputació de Barcelona i la Dirección General de la
Guardia Civil, per establir la coordinació de l’entorn, dels usos i de la torre de vigilància
del Parc d’Olèrdola en el Puig de l’Àliga (termes municipals de Canyelles i Olèrdola).
Gerència de Serveis de Medi Ambient
18.- Dictamen que proposa ratificar la modificació dels Estatuts de l’Agència Local
d’Ecologia Urbana de Barcelona, aprovat el 28 d’octubre de 2010 per l’Assemblea
General de l’esmentada agència.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la junta de
govern des de la darrera sessió.
2.- Precs.
3.- Preguntes.
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Oberta la sessió, la Presidència anuncia que a proposta de la Junta de Portaveus,
donarà lectura d’una declaració institucional de la Diputació de Barcelona en relació
amb el corredor ferroviari del Mediterrani.
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN
RELACIÓ AL CORREDOR FERROVIARI DEL MEDITERRANI”
Amb motiu de la recent aprovació per part de la Comissió Europea de l’anomenat
corredor mediterrani com una de les línies prioritàries de la xarxa bàsica ferroviària
transeuropea, la Diputació de Barcelona vol expressar la seva satisfacció i el seu
suport a aquesta decisió, que considera transcendental per al desenvolupament del
territori al qual serveix.
Aquesta declaració compta amb el suport unànime de tots els grups polítics del Ple,
suport que van rebre també les dues resolucions anteriors de la Diputació favorables al
corredor mediterrani: les respectives adhesions a la Declaració conjunta de governs
regionals i locals en suport de l’eix FERRMED, el febrer del 2007, i al Manifest de
FERRMED sobre la Xarxa Ferroviària Principal Transeuropea de Mercaderies, el
gener d’enguany.
Davant d’una notícia d’aquesta magnitud, cal reconèixer en especial el paper de totes
les persones, entitats i estaments que han contribuït a fer-la possible. Perquè per
arribar a la cristal·lització d’aquesta vella reivindicació del nostre territori, vital per al
seu desenvolupament econòmic, ha calgut comptar amb el consens i l’esforç de
nombrosos sectors socials, començant pels governs locals i passant per la resta de
nivells de govern, les cambres de comerç i les entitats empresarials, el món sindical i
acadèmic i, de manera destacada, l’associació FERRMED, entre d’altres.
Es tracta d’un acord d’abast internacional que toca el moll de l’os de la nostra
economia i que constitueix una oportunitat que, en el context difícil de la crisi, no
podem desaprofitar. La Diputació de Barcelona valora el fet que el nostre territori pugui
disposar d’una eina essencial per al reequilibri geoestratègic comercial i econòmic, que
afavorirà la racionalització i l’optimització dels fluxos del transport intercontinental de
mercaderies, tot abaratint costos, reduint la contaminació i millorant la mobilitat
general.
L’impuls al desenvolupament econòmic de tots els territoris inclosos en el corredor
mediterrani permetrà un nou i confiem que definitiu impuls a una concepció en xarxa
dels fluxos comercials de l’Estat, més d’acord amb la realitat transnacional europea
que la històrica estructura radial que ha predominat fins ara. D’aquesta manera s’obre
el camí per tal que el transport ferroviari al nostre país, que es troba clarament
infrautilitzat, molt per sota dels usos de la mitjana europea, es converteixi en un mitjà
determinant per millorar la competitivitat i el creixement econòmic amb l’objectiu de
donar resposta a les necessitats de connexió de les nostres infraestructures
portuàries, de les nostres zones industrialitzades i de les que disposen d’un alt
potencial de creixement amb la xarxa europea de mercaderies d’ample internacional.
Celebrem, doncs, aquesta important decisió, però sobretot volem fer una crida a totes
les parts amb responsabilitat perquè, d’ara endavant, compleixin i contribueixin a
materialitzar aquest acord mitjançant les decisions polítiques i financeres necessàries i
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mitjançant l’elaboració dels programes tècnics adequats per concretar-la, amb la
màxima celeritat, en els terminis actualment previstos i sense que suposi un alentiment
o una minva en les inversions ferroviàries a les xarxes de rodalies i de mitjana
distància, tan necessàries a Catalunya.
Per part de la Diputació de Barcelona, reafirmem el seu compromís per seguir
impulsant, en tot allò que li és competència, una mesura essencial per al progrés
social i econòmic del territori al qual presta servei.
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29
de setembre de 2011.
El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de
setembre de 2011, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
2.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2011 que proposa donar compte de
l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus
Organismes autònoms, a 30 de setembre de 2011.
La Base 6ª.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2011 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de
la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva
situació.
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms a
30 de setembre d’enguany, d’acord amb l’extracció realitzada en data 10 d’octubre,
respecte de la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de
Barcelona.
Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost
d’Ingressos i Despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la Corporació.
La informació subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols
pressupostaris, tot reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més
significatives.
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes
Autònoms fins el 30 de setembre d’enguany.
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Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa
a l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms,
a la data 30 de setembre de 2011, segons els estats que s’acompanyen com a annex
al present dictamen.
I el Ple en restà assabentat.
3.- Dictamen de data 11 d’octubre de 2011 que proposa aprovar la modificació de
les ordenances, taxes i preus públics que regiran per a l’exercici de 2012 i
següents.
Vistos els escrits presentats pels centres gestors i organismes autònoms d’aquesta
Diputació, proposant les corresponents modificacions i actualitzacions en relació amb
les ordenances fiscals, taxes i preus públics que hauran de regir des de l’exercici de
2012.
Enguany, tot i que la inflació ve evolucionant a l'alça, en atenció a les desfavorables
circumstàncies econòmiques actuals, la Corporació ha considerat convenient mantenir
sense increments, amb caràcter general, el conjunt de llur taxes i preus públics per a
l'any 2012.
La voluntat expressada no afecta les actualitzacions que necessàriament han
d'aprovar-se per imperatiu de procediments específics, determinació legal o
reglamentària, estipulacions contractuals, etcètera, com tampoc és obstacle perquè es
doni curs a aquelles modificacions que, per raons justificades, des de diversos centres
gestors s’han considerat del tot necessari proposar.
Algunes de les modificacions proposades responen a la necessària revisió dels textos
articulats, per actualització dels conceptes, per adaptacions lingüístiques més
apropiades o també per l’adequació als canvis operats en l'estructura organitzativa de
la Diputació de Barcelona, d'acord amb les propostes dels diferents centres gestors i
organismes autònoms.
Les modificacions de quantia per al proper exercici obeeixen, al seu torn, a
actualitzacions que imperativament han d’aprovar-se en compliment de contractes,
convenis, concessions administratives o altres compromisos anàlegs, o bé per la
incorporació de noves taxes o preus públics, com ara:
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- les taxes referides a la cessió d’espais i el dret a fotografiar i a filmar el Palau
Güell, així com la redefinició de les visites al Palau, atès que després d’uns
mesos d’obrir de nou les portes del Palau Güell s’han d’adaptar les tarifes a
l’afluència de visitants i a les possibilitats del Palau.
- les taxes gestionades per la Direcció de Comunicació, atès que arran de la
internalització de l’edició del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’any
2010, enguany es fa necessari introduir algunes millores econòmiques i de servei
per adaptar-ho a la realitat actual. Aquesta mateixa Direcció també endegarà
l’edició de publicacions en format digital, motiu pel qual es proposa aprovar el
preu públic corresponent.
- les taxes gestionades per la Subdirecció de Logística que, arran del conveni pel
qual es traspassen a l’Ajuntament de Barcelona els centres educatius: Centre de
Formació d’Adults Can Batlló i Escola del Treball, i es transfereixen funcions al
Consorci d’Educació de Barcelona, han incorporat més aules per a la utilització
d’espais.
- les taxes gestionades per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, que han
d’actualitzar-se necessàriament prenent com a referència l’evolució dels preus al
consum (IPC) atès allò establert als convenis signats en aquest àmbit.
- es proposa l’aprovació d’un nou preu públic pel lloguer de maquinària tèxtil al
Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar;
- les taxes gestionades per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals corresponents a
l’Alberg de Vallforners al Parc Natural del Montseny i al Parc del Castell de
Montesquiu. S’incorporen també modificacions en les taxes d’altres equipaments
gestionats per aquesta Oficina que obeeixen majoritàriament a l’actualització de
les condicions contractuals vigents per a les diferents concessions
administratives. S’ha procurat mantenir les taxes vigents l’any 2011, amb petites
variacions que tenen origen als contractes i plecs que regulen les concessions
administratives, que obliguen a l’increment de l’IPC en les taxes que s’apliquen a
les activitats dels equipaments.
D’altra banda, es suprimeixen algunes taxes i preus públics, com ara:
- les taxes i preus públics vinculats a les escoles que han estat traspassades al
Consorci d’Educació de Barcelona a l’any 2011 (Escola d’Arts i oficis i Centre de
Formació d’Adults Can Batlló), i les corresponents a l’antiga Escola d’Enginyeria
tècnica en Teixits de punt de Canet de Mar, que definitivament ha finalitzat la
seva etapa com a centre docent.
- els preus públics de l’equipament de les Arenes, les taxes del Centre Cultural del
Marquet de les Roques al parc Natural de Sant Llorenç i de l’equipament el Petit
Casal de Begues dins el Parc del Garraf i del Centre d’Informació de Fogars de
Montclús al Parc Natural del Montseny;
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En atenció a la conjuntura econòmica actual també s’estableixen exempcions i/o
bonificacions a tarifes vigents que obeeixen a raons socials, benèfiques i d’interès
públic en determinades taxes i preus públics, com ara en els preus públics de la
Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea d’Atenció a
les Persones.
Tot i no ser objecte de modificació, s’inclouen en la tarifa de preus públics de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre els corresponents al Master in Contemporary
Arts & Dissemination (MACAPD), aprovats per Decret de la Presidència de l’esmentat
organisme, de data 14 de juliol de 2011.
Al seu torn, s’incorporen les modificacions de l’Ordenança reguladora de les taxes de
l’Organisme de Gestió Tributària, per la prestació de serveis i realització d’activitats
necessàries per a l’exercici de funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals, aprovades per Dictamen de la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona el 22 de setembre de
2011.
Addicionalment, s’ha revisat l’ortografia, la gramàtica, la tipografia i puntuació dels
textos de les Ordenances Fiscals que es proposen per incorporar-hi millores de
redacció, que no suposen cap canvi en el seu contingut material, i que s’estima
innecessari detallar-les expressament.
Com en anys anteriors, amb la finalitat d’evitar una multiplicitat d’acords, s’ha
considerat convenient reunir en un mateix dictamen l’adopció dels acords referits a
totes les modificacions d’ordenances i de tarifes proposades, la publicació de les quals
s’aplegarà en una sola referència per tal de facilitar-ne també la consulta en el Butlletí
Oficial de la Província.
En síntesi, les modificacions introduïdes es poden resumir com segueix:
Pel que fa a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic provincials, es proposa aprovar la seva modificació, amb efectes de
l’exercici 2012 i següents, en el sentit de
 article 3.3, s’elimina l’expressió: “A aquests efectes, s’admetran els certificats
emesos, o validats, per l’Agència Catalana de Certificació, CATCert.”
 article 9.1.b), es modifica amb el text següent: “A qualsevol registre de les
administracions estatal o autonòmica, de les Diputacions, Cabildos i Consells
Insulars, o dels Ajuntaments de Municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei
7/1985.”
 article 11.8, s’afegeix l’apartat vuitè amb el text següent: “8. En particular, la
notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos provincials que hagi
de practicar l’ORGT s’ha d’efectuar en la forma prevista en la seva Ordenança
General.”
 article 16.4, es modifica la redacció com segueix “....; la Llei 11/2007, d’accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics; la Llei 26/2010, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de
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l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i altres normes que
regulen les notificacions electròniques.”
article 16.6, es redacta de la manera següent: “Quan la notificació no hagi estat
rebuda personalment, se citarà l’interessat o el seu representant amb l’objecte de
dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis que es
publicaran, una sola vegada per a cadascun dels interessats, al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOP) o a la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona. En la publicació ha de constar la relació de notificacions pendents
amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, el procediment
que les motiva, l’òrgan responsable de la seva tramitació, i el lloc i termini on s’ha
de comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença s’ha de produir en
el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació
de l’anunci al BOP o a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. Quan
transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entén
produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini
per comparèixer.”
article 17.4, es modifica i queda redactat de la següent manera: “4. Amb caràcter
general, i excepte en els supòsits que la llei, o l’ordenança fiscal estableixin
previsió contrària, els beneficis fiscals s’apliquen a totes les liquidacions
afectades que no hagin adquirit fermesa al moment de la concessió, sempre que
els requisits del benefici fiscal concorrin en la data d’acreditació del tribut.”
L’apartat 5 és fruit de la nova numeració.
article 24.c), es suprimeix i s’elimina el contingut següent: “Per a deutes inferiors
a 600 euros, fiança personal i solidària prestada per dos contribuents de
reconeguda solvència de la localitat.” Així el contingut de l’apartat d) passa a
numerar-se com a 24.c)
article 26.1, s’incorpora la observació següent: “...sempre que es tracti d’un
ingrés indegut.”
article 29.4, s’incorpora l’apartat quart següent: “4. L’ORGT pot demanar la
col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a la recaptació
executiva dels ingressos provincials, quan no s’hagi pogut recaptar els deutes
per no conèixer l’existència de béns embargables situats dins l’àmbit de la
província de Barcelona.”
article 37.8, s’afegeix l’apartat vuitè següent: “8. Si l’adjudicació dels béns a què
es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a la Diputació de Barcelona,
s’ha de procedir a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a la
recaptació dels quals es tramità la subhasta, amb la formalitat requerida pel
Tresorer.
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es
modifiquessin les circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general.”
s’han introduït algunes millores de redacció, tipografia i puntuació, que no
suposen cap canvi de contingut material d’aquestes pel que s’estima innecessari
detallar-les expressament
es modifica la Disposició Final segona, per recollir-hi les dates d’aprovació
provisional i definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;

tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya.
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Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, aprovar la seva modificació, amb efectes de l’exercici
2012 i següents, en el sentit de
 introduir-hi algunes millores de redacció, tipografia i puntuació, que no suposen
cap canvi de contingut material d’aquestes pel que s’estima innecessari detallarles expressament
 modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;
de conformitat amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya.
En matèria de taxes, es proposa aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, amb
efectes de l’exercici 2012 i següents, en el sentit de
 modificar-ne l’article 1, per tal d’adequar la identificació dels centres gestors als
darrers canvis operats en l’estructura organitzativa de la Diputació. Tot i això,
qualsevol modificació posterior de la denominació o adscripció orgànica dels
centres gestors no afectarà la vigència de les tarifes, atès que s’entén que el nou
centre gestor assumeix les funcions de l’anterior.
 l’article 2 es modifica per incorporar i suprimir determinades taxes que queden
reflectides a la tarifa annexa a l’Ordenança.
 fixar o modificar la quantia de diverses taxes, de conformitat amb les propostes
rebudes dels respectius centres gestors i els informes que ho justifiquen, i els
criteris adoptats per la Corporació.
 modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor.
Direcció de Palau Güell
Domini públic
S’incorporen noves taxes per la utilització d’espais.
- I. Utilització d’espais, epígraf 1.1 Utilització d’espais per part de tercers per
realitzar activitats culturals i/o educatives fora de l’horari de la visita pública.
Serveis i activitats
Epígraf I. Visites al Palau.
- 3. Entrades de grups amb reserva prèvia: s’amplia a 25 el nombre de persones
màximes permeses per a formar un grup.
- S’incorpora una entrada bonificada per a les persones usuàries de la Ruta del
Modernisme (previ conveni)
- S’amplien les exempcions aplicables per la visita al Palau al personal docent en
general i als periodistes amb la targeta Press Card.
- S’incorpora l’epígraf II. Realització de sessions fotogràfiques i gravacions fora de
l’horari de la visita publica.
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Direcció de Comunicació
Serveis i activitats
I. Serveis prestats pel Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres
Publicacions Oficials:
- Es substitueixen expressions que obeeixen a una millor definició del servei a
prestar
- S’incorpora un import màxim per publicació.
- Es modifica la tarifa 3. Servei d’edició exprés, per recollir-hi els import aplicables
als nous terminis de publicació de quatre, tres i dos dies
- S’afegeix una reserva sobre la facultat de dictaminar la impossibilitat de procedir
a la publicació en la data demanada per l’anunciant, per als casos en què la
complexitat de l’anunci comporti la impossibilitat de publicar-lo en el termini
sol·licitat.
Subdirecció de Logística
Domini públic
 Epígraf I.1.1.3 s’incorporen nous imports per la utilització d’espais de l’Edifici 25
(aules S1 a S6) del Recinte de l’Escola Industrial.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
Domini públic
 Epígraf I. S’especifica l’import de la base per actualitzar les taxes amb la variació
de l’IPC que es publiqui al gener de 2012.
Gerència de Serveis d’Educació
Domini públic
I. Utilització d’espais: s’elimina l’especificació “de centres docents” de les aules, amb
motiu del traspàs al Consorci d’Educació de Barcelona (Escola d’Arts i Oficis i Centre
de Formació d’Adults Can Batlló), i de la finalització de l’activitat docent de l’antiga
Escola d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar.
Serveis i activitats
S’eliminen, pel mateix motiu, les taxes corresponents a serveis i activitats que han
deixat de prestar-se.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Es suprimeixen la taxes d’aplicació al Centre Cultural del Marquet de les Roques al
Parc Natural de Sant Llorenç, les de l’equipament Petit Casal de Begues dins el Parc
del Garraf i del Centre d’Informació de Fogars de Montclús al Parc Natural del
Montseny. Tanmateix, s’incorporen les taxes de l’Alberg de Vallforners al Parc Natural
del Montseny.
Domini Públic
I. Utilització d’espais
- Epígraf 1.1 es substitueix el preu per jornada/mitja jornada per un preu per hora.
- Epígraf 3 es reformulen les taxes pel lloguer d’espais.
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Serveis i activitats
I. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
- Epígraf 1.1 es substitueix el preu per jornada/ mitja jornada per un preu per hora.
- Epígraf 5, de taxes del centre Cultural del Marquet de les Roques, es suprimeix
II. Parc Natural del Montseny
- Epígrafs 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 s’actualitzen els preus i s’aclareixen els conceptes
sotmesos a cobrament.
- Epígraf 7 es suprimeix la tarifa del Centre d’Informació de Fogars de Montclús;
s’hi incorpora la corresponent a l’Alberg de Vallforners
III. Parc del Montnegre i el Corredor
- Epígraf 1.4 s’actualitzen els preus
- Epígraf 2 es redefineixen els preus per persona i passejada
IV. Parc del Garraf i Parc d’Olèrdola
- Epígraf 2 es reformulen els preus dels serveis a l’equipament d’ús públic de
l’Observatori Astronòmic del Garraf
- Epígraf 3 es suprimeix el Centre d’Informació Petit Casal de Begues, i passa a
ocupar aquesta numeració el Centre Experimental de les Arts, Vallgrassa, i es
renumeren els successius epígrafs
V. Parc del Castell de Montesquiu
- Epígraf 1 i 2 es reformulen els preus
Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal de taxes de l’Organisme Autònom
Institut del Teatre, amb efectes de l’exercici 2012 i següents, en el sentit de:
 s’han introduït algunes millores de redacció, tipografia i puntuació, que no
suposen cap canvi de contingut material d’aquestes pel que s’estima innecessari
detallar-les expressament
 modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;
de conformitat amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya.
Respecte de l’Ordenança fiscal de taxes de l’Organisme de Gestió Tributària, es
proposen les següents modificacions:
 Reducció de la taxa per la recaptació de sancions per infraccions a la Llei de
Seguretat Vial que han de satisfer els ajuntaments.
 Reducció de la taxa que han de satisfer per la recaptació de l’Impost sobre béns
immobles, els ajuntaments en el territori dels quals es troben ubicats béns de
característiques especials.
 Regulació de la taxa a satisfer pels participants en processos selectius de
personal.
 Aclariment de la taxa que han de satisfer les Administracions Supramunicipals,
que es liquidarà en les mateixes condicions que als municipis.
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de conformitat amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya.
En matèria de preus públics, aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora dels
preus públics dels centres gestors i organismes autònoms de la Diputació, per a
l’exercici de 2011 i següents, en el sentit de:
 modificar-ne l’article 1, per tal d’adequar la identificació dels centres gestors als
darrers canvis operats en l’estructura organitzativa de la Diputació.
 modificar l’article 3, per tal d’actualitzar el resum dels serveis i activitats pels que
s’estableixen el preus públics detallats en les respectives tarifes.
 modificar l’article 11.1, per actualitzar número i data de la refosa de Diputació.
 modificar la quantia de diversos preus públics, de conformitat amb les propostes
rebudes dels respectius centres gestors i els informes que ho justifiquen.
 Modificar-ne la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor.
Direcció de Comunicació
Es diferencia entre venda de publicacions en format paper i en format electrònic, amb
motiu de la incorporació d’un nou Epígraf II per la venda de publicacions en format
electrònic, que incorpora nous preus públics per aquest concepte.
Gerència Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir
En atenció a raons socials i d’interès públic s’estableix una nova exempció per les
estades de persones amb discapacitat menors de 18 anys.
Gerència de Serveis d’Educació
S’eliminen els preus públics relatius als ensenyaments no reglats i reglats a
conseqüència del traspàs de l’Escola d’Arts i Oficis i del Centre de Formació d’Adults
Can Batlló al Consorci d’Educació de Barcelona, i de la finalització de l’activitat docent
de l’antiga Escola d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar.
S’incorpora un preu públic pel lloguer de màquines tèxtils.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
II. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
- Es reformulen els preus de l’Àrea d’Espai del Torrent de l’Escaiola
- Epígraf 1.3 s’incorpora un preu per la llenya extra
- Epígraf 1.4 es reformulen els preus per a grups concertats, abans inclosos en
l’epígraf 1.3.
- Es suprimeix el preu públic de d’Àrea d’Esplai de les Arenes
S’incorpora el punt III. Parc Natural del Montseny amb un epígraf corresponent al
Centre d’Informació Rectoria del Brull, amb un preu públic pel lloguer de taules.
La tarifa de preus públics del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals es renumera com a
punt IV;
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Organisme Autònom Institut del Teatre
S’inclou a la tarifa els preus públics per al Master in Contemporary Arts &
Dissemination (MACAPD), aprovat per Decret de la Presidència de l’esmentat
Organisme, de 14 de juliol de 2011;
tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya.
Finalment, encara entre les modificacions, cal dir que, en les diferents ordenances i
tarifes, s’han introduït algunes millores de redacció, tipografia i puntuació, que no
suposen cap canvi de contingut material d’aquestes pel que s’estima innecessari
detallar-les expressament.
Vistes les memòries i els informes econòmics formulats de conformitat amb allò que
preveu l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL),
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Verificat que, en relació als preus públics per la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència local, que s’estableixen o es modifiquen, els imports
cobreixen el cost del servei prestat o de la activitat realitzada, llevat quan existeixen
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellen, conforme el
que es preveu a l’article 44 del TRHL.
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals podran emanar al respecte
disposicions interpretatives i clarificadores.
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de
l’àmbit de les seves competències, podran desenvolupar el que es disposa en la Llei
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals.
Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna
d’elles.
Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals hauran d’acordar
la imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents
ordenances fiscals.
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Vist l’article 16.1 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs.
Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les
corresponents ordenances fiscals.
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril,
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament
les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.b) del propi TRHL.
Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals.
Vistos els informes emesos per la interventora general i per l’interventor delegat de
l’Organisme autònom Institut del Teatre en relació a les ordenances aplicables a partir
de l’exercici de 2012.
Vista la Circular 10/07, sobre tramitació de modificacions d’ordenances, taxes i preus
públics.
Vist l’apartat 4.1.4, b) de la Refosa 1/2011, i publicada al BOPB de 23 de setembre de
2011, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ l’informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials que haurà de regir per a
l’exercici 2012 i següents, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de
conformitat amb allò que disposen els articles 49 i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i els articles 12.2, i del 15 al 19 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
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Segon.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2012 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre activitats
econòmiques, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb
allò que disposa l’article 134 del TRHL.
Tercer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2012 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de
Barcelona, i la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les
seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb
allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19
del TRHL.
Quart.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2012 i següents la modificació de
l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors de la Diputació de
Barcelona, i l’establiment, supressió o modificació dels preus públics que es recullen
en les seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex, de conformitat amb allò que
disposen els articles del 41 al 47 i 148 del TRHL i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Cinquè.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2012 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre,
i la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes,
tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb allò que
disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del
TRHL.
Sisè.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2012 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme de Gestió Tributària, i la
imposició, supressió o modificació de les taxes que s’hi recullen, tot plegat com resulta
de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3 i
20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL.
Setè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors acords
provisionals, així com el text íntegre de les ordenances, durant el termini de trenta dies
a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar els expedients i
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Vuitè.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Novè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense
cap més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin
presentat reclamacions.
Desè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos
íntegres de les ordenances.
Onzè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
Ordenances a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i a la
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i
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Relacions Institucionals, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Servei de Programació
4.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2011 que proposa aprovar una modificació
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.
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de
despeses del pressupost 2011.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 16/2008 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Atès que les bases 18a a 22a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al
president sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència 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 16/2011 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2011, que recull crèdits extraordinaris, suplements i
transferències de crèdit, per un import total de tres-cents tres mil set-cents setanta-set
(303.777) €, 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 l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
5.- Dictamen de data 30 de setembre de 2011 que proposa aprovar la
comprovació de l’Inventari General Consolidat de la Corporació amb referència a
15 de juliol de 2011.
Vist l’acord del Ple de data 30 de juny de 2011, pel qual va ser aprovada la rectificació
i actualització de l’Inventari de l’Inventari General Consolidat, indicativa de la situació
del mateix a 31 de maig de 2011.
Atès que, com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el passat dia 22
de maig de 2011, amb data 15 de juliol de 2011 es va celebrar el Ple constitutiu de la
nova Corporació de la Diputació de Barcelona.
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Atès que amb data 15 de juliol de 2011 es varen signar les Actes referents a la
presentació de les actes d’arqueig i de la documentació relativa a l’Inventari General
de béns i drets de la Corporació al President, entre el President en funcions i cessant,
el President entrant, la Interventora general i el Tresorer, donant fe de les actes la
Secretària general.
Atès que, a fi de donar compliment als preceptes legals que determinen l’obligació de
realitzar la comprovació de l’Inventari quan es renova la Corporació local, s’ha
d’aprovar per part del Ple la documentació relativa als imports derivats de la
comprovació de l’Inventari General Consolidat de la Diputació de Barcelona, dels
organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària, Patronat
d’Apostes i Fundació Pública Casa de Caritat, i de l’entitat pública empresarial Xarxa
Audiovisual Local.
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 20 i 22 de setembre de 2011, respectivament.
Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local, sempre que es renova la
Corporació, ha d’aprovar la comprovació del seu Inventari General Consolidat, d’acord
amb el que estableixen l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986; l’art. 32 de la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’art.
222.3 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 i 104 del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari
General Consolidat, segons l’art. 222.3 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. 105.1 del
Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
Vist el que estableixen l’art. 32 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.
105.2 del Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, l’art. 204.2, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i el punt 44.6 del Reglament Orgànic de la
Diputació de Barcelona, relatius a l’Inventari General Consolidat.
Vist l’apartat 2.4.j de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la
situació de l’Inventari General Consolidat a 15 de juliol de 2011, el cap sotasignat
proposa a l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona que elevi al Ple, previ
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Informe favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos
Interns, l'aprovació del següent
ACORD
Únic.- APROVAR la comprovació de l’Inventari General Consolidat de la Corporació,
amb referència a 15 de juliol de 2011, de conformitat amb els annexos:
Annex 1
- Inventari de béns i drets de la Diputació de Barcelona per epígrafs a data 15 de
juliol de 2011.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat de la Diputació de Barcelona a data 15
de juliol de 2011.
- Inventari de béns i drets de la Fundació Pública Casa de Caritat per epígrafs a data
15 de juliol de 2011.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat de la Fundació Pública Casa de Caritat
a data 15 de juliol de 2011.
- Inventari de béns i drets de l’Institut del Teatre per epígrafs a data 15 de juliol de
2011.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat de l’Institut del Teatre a data 15 de
juliol de 2011.
- Inventari de béns i drets de l’Organisme de Gestió Tributària per epígrafs a data 15
de juliol de 2011.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat de l’Organisme de Gestió Tributària a
data 15 de juliol de 2011.
- Inventari de béns i drets del Patronat d’Apostes per epígrafs a data 15 de juliol de
2011.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat del Patronat d’Apostes a data 15 de
juliol de 2011.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat de la Xarxa Audiovisual Local a data
15 de juliol de 2011.
Annex 2
- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 15 de juliol de 2011.
- Resum informatiu de valors totals a data 15 de juliol de 2011.
Annex 3
- Acta de 15 de juliol de 2011, referent a la presentació de l’acta d’arqueig i de la
documentació relativa a l’Inventari general de béns i drets de la Corporació al
President, en funcions i cessant, Excm. Sr. Antoni Fogué Moya.
- Acta de 15 de juliol de 2011, referent a la presentació de l’acta d’arqueig i de la
documentació relativa a l’Inventari general de béns i drets de la Corporació al nou
President de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras,
indicatius de la seva situació a 15 de juliol de 2011, 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
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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 102, 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.
Organisme de Gestió Tributària
6.- Dictamen de data 28 de setembre de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació executiva de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar en data 12 de maig de 2011 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació executiva
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència 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 Cabrera de Mar,
en data 12 de maig de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
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I.- Execucions subsidiàries
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

II.- Sancions administratives
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

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.
7.- Dictamen de data 5 d’octubre de 2011 que proposa l’acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
El ple de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal en data 14 d’abril 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.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència 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 Castellet i la
Gornal, en data 14 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
I.- Taxa per l’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, provisional, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents

II.- Execucions subsidiàries
▪ Notificar 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
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III.- Sancions administratives
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

IV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

V.- Aprovació dels crèdits incobrables i baixes per referència de tots els ingressos de
dret públic respecte dels quals la Diputació de Barcelona ha assumit, per delegació, la
recaptació en període executiu.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord primer dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

II.- Impost sobre activitats econòmiques
· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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V.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del
servei de telefonia mòbil.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

VI.- Les següents taxes:
-

Taxa pel servei de recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans.
Taxa pel servei de recollida d’escombraries comercials i industrials.
Taxa pel servei de conservació i manteniment del cementiri municipal.
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena.
Taxa pel servei de caseta postal

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:
· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
VII.- Altres ingressos de dret públic:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
- Contribucions Especials
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-

Taxa pel subministrament d’aigua
Taxa pel servei de clavegueram
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.
Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal
en les activitats i instal·lacions
Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’Urbanisme
Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació
d’anuncis que ocupen el domini públic local
Altres ingressos tributaris
Multes coercitives
Quotes urbanístiques
Altres ingressos no tributaris

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d’altres ingressos es deleguen són:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Notificar 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.

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
8.- Dictamen de data 28 de setembre de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gelida a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Gelida en data 19 de juliol de 2011 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
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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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència 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 la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Gelida, en data 19 de juliol 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 per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Aprovació de crèdits incobrables.
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.
9.- Dictamen de data 28 de setembre de 2011 que proposa l’acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montmeló, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Montmeló en data 26 de juliol de 2011 acordà la modificació
de 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència 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 modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Montmeló, en data 26 de juliol 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:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Taxa per subministrament d’aigua
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.- 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.
10.- Dictamen de data 28 de setembre de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, l’Ajuntament ha
delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
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recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència 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 Sant Sadurní
d’Anoia en data 27 de juliol de 2011, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
competències de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de
Trànsit.
Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, modificat per la Llei 18/2009 de 23 de novembre
Dictar provisions de constrenyiment.
Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
Liquidar interessos de demora.
Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
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i.
j.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de
les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
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.
11.- Dictamen de data 6 d’octubre de 2011 que proposa l’acceptació de La
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en data 21 de juliol i 29 de
setembre 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència 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 Eulàlia de
Ronçana, en data 21 de juliol i 29 de setembre 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:
I.- Taxa per l’aprofitament especial de zona reservada per aparcaments de vehicles
abastant les facultats de recaptació que a continuació s’enumeren:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

II.- Preus públics per a la prestació del servei d’escola bressol Municipal, abastant les
facultats de recaptació que a continuació s’enumeren:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

III.- Preus públics dels diversos cursos realitzats a les instal·lacions municipals,
abastant les facultats de recaptació que a continuació s’enumeren:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
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.
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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 de data
21 de juliol de 2011.
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.
12.- Dictamen de data 5 d’octubre de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sentmenat, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Sentmenat en data 21 de juliol 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència 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 Sentmenat, en
data 21 de juliol 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:
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- Quotes derivades dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores d’aquest municipi, un cop providenciat el constrenyiment per aquest
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.
13.- Dictamen de data 28 de setembre de 2011 que proposa l’acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sitges, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Sitges en data 25 de juliol de 2011 acordà la modificació de l
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.

35

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència 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 modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Sitges, en data 25 de juliol de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i
altres residus urbans domiciliaris:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.- 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 28 de setembre de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torelló, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Torelló en data 25 de juliol de 2011 acordà l’ampliació de 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Torelló, en data 25 de juliol 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
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.

2.- Acceptar la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Torelló, en data 25 de
juliol 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.- Taxa pel servei d’utilització dels horts socials
▪ 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.
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II.- Taxa per retirada de vehicles de la via pública
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.
▪ Recaptació dels deutes, en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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.
15.- Dictamen de data 28 de setembre de 2011 que proposa deixar sense efecte
la delegació de la Diputació de Barcelona, de les facultats de gestió i recaptació
dels recursos de dret públic de titularitat de la Junta de Compensació de Can
Santaeugini.
La Diputació de Barcelona en sessió plenària de data 23 de desembre de 1999 va
acceptar la delegació acordada per l’Assemblea de la Junta de Compensació de la
Urbanització “Can Santeugini” de data 2 de maig de 1999 a favor de la Diputació de
Barcelona de les facultats de gestió i recaptació dels recursos de dret públic de
titularitat d’aquesta Junta de Compensació.
L’Assemblea General Extraordinària de la Junta de Compensació de Can Santeugini
de data 28 d’abril de 2011 va aprovar la dissolució d’aquesta Junta.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTAT de l’acord de l’Assemblea General Extraordinària de
la Junta de Compensació Can Santeugini, adoptat en la sessió de 28 d’abril de 2011,
en relació a dissoldre aquesta Junta de Compensació i en conseqüència deixar sense
efecte la delegació aprovada en data de 2 de maig de 1999 a favor de la Diputació de
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Barcelona de les facultats de gestió i recaptació dels recursos de dret públic de
titularitat de la Junta de Compensació de Can Santeugini.
Segon.- Notificar aquest acord a la Junta de Compensació Can Santeugini i procedir
a la publicació de l’acord primer 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 DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
16.- Decret de la Presidència de data 30 de setembre de 2011, que resol la
modificació de la clàusula segona del conveni específic de col.laboració entre el
Ministeri de Foment, la Diputació de Barcelona i el Consorci del Patrimoni de
Sitges per al finançament de les obres de “Restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Casa Rocamora i
Museu Cau Ferrat”, a Sitges.
Atès que el Consell General, a proposta de la Comissió Executiva, del Consorci del
Patrimoni de Sitges, en sessió celebrada en data 5 d’octubre de 2009, va adoptar l’acord
d’aprovar el conveni regulador de col·laboració entre el Ministerio de Fomento, la
Diputació de Barcelona i el Consorci del Patrimoni de Sitges, així com delegar a la
Diputació de Barcelona totes les funcions i competències pròpies que siguin necessàries
per a la licitació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte per a l’execució del
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” i en concret les
competències per a l’acceptació i tramitació de subvencions.
Vist que en data 29 d’octubre de 2009, el Ple de la Diputació de Barcelona, aprovà per
unanimitat, el Dictamen pel qual la Diputació de Barcelona, a través dels Serveis de
l’Àrea d’infraestructures, Urbanisme i Habitatge, acceptà la delegació de funcions i
competències atorgades pel Consorci de Patrimoni de Sitges en relació 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”.
Atès que en data 15 de desembre de 2009 es va subscriure entre el Ministeri
Foment, el Consorci del Patrimoni de Sitges i la Diputació de Barcelona el conveni
col·laboració esmentat, per al finançament i execució del projecte d’obres
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”.

de
de
de
de

Vist que l’indicat conveni fou signat pel President de la Diputació de Barcelona i del
Consorci del Patrimoni de Sitges, en la seva doble condició de representant d’ambdues
entitats, conforme al previst a l’art. 34.1.b de la Llei de Bases de Règim Local, i que fou

39

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

autoritzat per a aquest acte en virtut de l’acord del Consell General del Consorci del
Patrimoni de Sitges de data 5 de octubre de 2009, respectivament.
Vist que la clàusula sisena del conveni de Col·laboració subscrit, determina que en el
cas que es produeixi un reajustament i s’acumulin en anys posteriors els imports de, al
menys dues anualitats, l’abonament de les quantitats acumulades podrà realitzar-se
fraccionadament i a criteri del Ministeri de Foment, mantenint els imports inicialment
previstos.
Vist que el 8 de juliol de 2010 per part del Ministerio de Fomento, mitjançant la
Subdirecció General de gestió i ajuts, subvencions i projectes, es comunica a la
Presidència de la Diputació de Barcelona que per acord de data 1 de juliol de 2010 de la
Comissió Mixta, òrgan de seguiment del compliment del conveni prevista al clausulat de
la minuta del propi conveni subscrit, es va aprovar un reajustament d’anualitats que
afectava a les quantitats a distribuir entre els exercicis compresos a la clàusula sisena.
Atès que s’han produint retards en l’execució de les obres, que tenen com a
conseqüència la necessitat de procedir, en atenció a la ja reiterada clàusula sisena del
conveni, al reajustament de les anualitats corresponents.
Atès que, a diferència de la redistribució econòmica acordada per la Comissió Mixta
l’any 2010, es tracta d’un reajustament que va més enllà de la simple modificació de
les quantitats incloses en els exercicis previstos inicialment, produint-se un allargament
dels efectes econòmics amb l’increment de dos nous exercicis econòmics –en concret
els relatius a l’any 2013 i 2014- no previstos en un principi a la citada clàusula del
conveni que es proposa modificar i que, per tant, comporta la modificació de la durada
del conveni.
Vist el detall de reajustaments d’anualitats que justifica la necessitat d’aprovar una
addenda al conveni, conforme a la quantitat total pendent d’1.823.740 € que resten per
abonar per part del Ministeri de Foment:

DISTRIBUCIÓ ACTUAL
NOVA DISTRIBUCIÓ

ANY 2011
950.000 €
---

ANY 2012
873.740 €
873.740 €

ANY 2013
--475.000 €

ANY 2014
--475.000 €

Atès que l’aprovació d’aquesta addenda ha de fer-se amb anterioritat al dia 4 d’octubre
d’enguany per qüestions d’índole interna de la Intervenció General de l’Estat i que no
està prevista la celebració de cap sessió pels òrgans plenaris de la Diputació de
Barcelona abans de l’esmentada data.
Vist el que disposa l’art. 34.1.i) de la Llei de Bases de Règim Local, relatiu a l’exercici
per la Presidència, en cas d’urgència, de les funcions en matèria de competència del
Ple, donant compte de les resolucions que n’adopti a la següent sessió de l’òrgan
col·legiat corresponent.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
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RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració per al finançament i execució
del 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”, signat en
data 15 de desembre de 2009, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
FOMENTO, LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA Y EL CONSORCIO DEL
PATRIMONIO DE SITGES PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS E
RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL CONJUNTO
DE EDIFICIOS DEL MUSEO MARICEL DE MAR, CAN ROCAMORA EL MUSEO
DEL CAU FERRAT DE SITGES.
En Madrid, a

de 2011
REUNIDOS

De una parte D. José Blanco López, Ministro de Fomento que actúa en nombre y
representación del Gobierno de la nación, en virtud de lo establecido en la
Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su relación
dada por Ley 4/99 de 13 de enero, de reforma de la misma.
Y de otra, D. Salvador Esteve Figueres, Presidente de la Diputación de Barcelona y
del Consorcio del Patrimonio de Sitges, en representación de la mismas, de
conformidad con lo previsto en el art. 34.1.b) de la L7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y autorizado para dicho acto por acuerdo del
Consell General del Consorci del Patrimonio de Sitges de fecha 5 de octubre de
2009.
Ambas partes tiene plena capacidad para formalizar la presente Addenda y en su
virtud,
MANIFIESTAN
PRIMERO: Que con fecha 15 de diciembre de 2009 se suscribió entre el Ministerio
de Fomento, la Diputación de Barcelona y el Consorcio del Patrimonio de Sitges el
“Convenio de Colaboración para la Financiación de las obras de Restauración,
acondicionamiento y remodelación del conjunto de edificios del Museo Maricel de
Mar, Can Rocamora y Museo del Cau Ferrat”, en Sitges (Barcelona).
SEGUNDO: Que según la Cláusula Segunda del citado Convenio, la cantidad
máxima asignada al mismo (3.023.740,00) € se distribuyo en cuarto anualidades:
asignando 1.200.000,00€ para el ejercicio 2009; 650.000,00 € para 2010; 650.000,00
€ para el 2011 y una última anualidad para el 2012 de 523.740,00 €.
El importe fijado inicialmente en el Convenio para la anualidad 2010 se reajustó por
acuerdo de la Comisión Mixta LIX de 1 de julio de 2010, incrementado en esta
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cantidad las anualidades fijadas para 2011 y 2012, quedando estas establecidas en
950.000,00€ y 873.740,00€ respectivamente. Este reajuste se aprobó por acuerdo de
la Comisión Mixta LIX de fecha 1 de julio de 2010. Hasta la fecha se ha abonado el
importe correspondiente a la anualidad 2009 por 1.200.000,00€.
TERCERO: Que debido al ritmo de ejecución de las obras resulta necesario proceder
a un nuevo reajuste de anualidades, y en consecuencia a la modificación del plazo de
duración del Convenio firmado.
CUARTO: Que la comisión Mixta aprobó en su reunión LXII de fecha 5 de julio de
2011 la modificación de las anualidades en importe y plazo, sin alterar, en cualquier
caso, la cantidad máxima del gasto establecido.
ACUERDAN
PRIMERO. Que la cantidad pendiente de abonar (1.823.740,00) € sea distribuida en
tres anualidades, asignando 873.740,00 € para el ejercicio 2012; 475.000,00 € para
el 2013 y 475.000,00 € para el 2014.
SEGUNDO: Mantener la vigencia del resto de los acuerdos suscritos en el Convenio
firmado, salvo el reajuste de anualidades convenido en la presenta Addenda.
Y en prueba de conformidad, se suscribe la presente Addenda en el lugar y fecha
arriba indicado por duplicado ejemplar y a un solo efecto, quedando un ejemplar en
poder de cada una de las partes.
MINISTERIO DE FOMENTO
DIPUTACIÓN

EL PRESIDENTE DE LA
DE
BARCELONA
Y
DEL
CONSORCIO DEL PATRIMONIO
DE SITGES

José Blanco López

Salvador Esteve i Figueras “

Segon.- PUBLICAR en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Ministerio de Fomento y al Consorci del
Patrimoni de Sitges.
Quart.- FACULTAR la presidència de la Diputació de Barcelona per al desplegament i
execució dels actes que es derivin del conveni referenciat a l’apartat primer d’aquesta
resolució.
Cinquè.- DONAR COMPTE de la present resolució a la propera sessió que se celebri
del Ple de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acordà, la ratificació.
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals
17.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2011 que proposa aprovar el conveni de
col·laboració a subscriure entre el Consorci del Parc del Foix, la Diputació de
Barcelona i la Dirección General de la Guardia Civil, per establir la coordinació
de l’entorn, dels usos i de la torre de vigilància del Parc d’Olèrdola en el Puig de
l’Àliga (termes municipals de Canyelles i 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 l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona té la missió
de gestionar els espais que conformen la Xarxa de Parcs Naturals d’acord amb les
determinacions contingudes en els plans especials de protecció. Es tracta d’una gestió
basada en el planejament previ que s’executa amb l’estreta participació de les
diferents administracions locals.
Atès que la gestió d’aquests territoris s’efectua d’acord amb els seus respectius plans
especials. El pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai
protegit, però allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que
se’n deriva. El pla especial proporciona uns instruments i habilita a l’administració per
a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit.
Atès que el Consorci del Parc del Foix li correspon la gestió del Pla Especial de
l’embassament del Foix, aprovat definitivament el 28 de juliol de 1993, (DOGC núm.
1807 de 1.10.93).
Atès que ambdós plans especials inclouen entre els seus objectius la prevenció
d’incendis forestals, tasca que es desenvolupa mitjançant el desplegament d’un
dispositiu de mitjans humans i materials durant el període de major risc d’incendi.
Atès que una part essencial d’aquest dispositiu són els guaites, que situats en llocs
estratègics, d’àmplia visibilitat, permeten detectar qualsevol fum o actuació sospitosa
immediatament i donar el primer avís per posar en marxa els protocols d’actuació
establerts per a evitar un possible incendi.
Atès que el Consorci del Parc del Foix i la Diputació de Barcelona consideren que el
Puig de l’Àliga, situat dins del Parc d’Olèrdola entre els termes municipals de
Canyelles i Olèrdola, reuneix les característiques idònies per a la ubicació d’un punt de
guaita per a vigilar el sector de ampliació del Parc de Garraf, el Parc d’Olèrdola i el
Parc del Foix.
Atès que les característiques de l’indret, un camp obert, i la seva situació doten aquest
punt d’una excel·lent visibilitat.

43

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Atès que el Consorci del Parc del Foix està interessat en fer les actuacions
necessàries per millorar les condicions de treball del guaita, dotant-lo de més confort i
seguretat, mitjançant la construcció d’una torre de guaita fixa, metàl·lica de 15 metres
d’alçada a l’esmentat Puig de l’Àliga.
Atès que la Direcció General de la Guàrdia Civil és propietària dels equips de
telecomunicacions presents a l’entorn del cim del Puig de l’Àliga i que actualment
estan en desús.
Atès que les parts consideren que existeix un interès mutu i recíproc per col·laborar en
la coordinació i inici de l’ordenació de l’entorn del Puig de l’Àliga, i que per tant, creuen
necessari portar a terme la instal.lació i ús d’una torre de vigilància del Parc d’Olèrdola
en el Puig de l’Àliga.
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, i l’art. 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, així com els articles 108 i següents de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 20 de juliol de 2011, número de
Resolució 7362/11, sobre Creació de la Junta de Govern; nomenament dels seus
membres; delegació de competències per part de la Presidència i fixació de les
sessions ordinàries d’aquest òrgan col·legiat.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència d’Espais Naturals proposa a la
presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi al Ple, previ
informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre el Consorci del Parc
del Foix, la Diputació de Barcelona i la Dirección General de la Guardia Civil, per a
establir la coordinació de l’entorn, dels usos i de la torre de vigilància del Parc
d’Olèrdola en el Puig de l’Àliga (termes municipals de Canyelles i Olèrdola), d’acord
amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació, en castellà:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO DEL PARQUE DEL
FOIX, LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE UNA TORRE DE
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VIGILANCIA DEL PARQUE DE OLÉRDOLA EN EL PUIG DE L’ALIGA
(TERMINOS MUNICIPALES DE CANYELLES Y OLÉRDOLA).
En la ciudad de Barcelona, el día

de

de 2011.

I.- ENTIDADES QUE INTERVIENEN
CONSORCIO DEL PARQUE DEL FOIX, representado por el Presidente del
Consorcio, xxxxxxxxxxxx, y asisitido por xxxxxxxxxxxx, Sr/a. xxxxxxxxxxxx, en virtud
de las facultades conferidas por xxxxxxxxxxxx.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representado por xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, y
facultado xxxxxxxxxxxx, asistido por xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, en virtud
xxxxxxxxxxxx.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, representada por el xxxxxxxxxx,
expresamente facultado para firmar este convenio en virtud de xxxx de fecha
xxxxxxxxx.
II.- ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN.
Primero – La Diputación de Barcelona es la promotora del Plan Especial de
Protección del Medio Físico y el Paisaje del espacio natural de Olèrdola, aprobado
definitivamente el 11 de noviembre de 1992 (DOGC núm. 1672 de 20.11.92).
Corresponde a la Diputación de Barcelona la gestión del plan especial, mediante la
Oficina Técnica de Parques Naturales, y el desarrollo de este plan a cargo de sus
presupuestos.
Segundo – Que al Consorcio del Parque del Foix le corresponde la gestión del Plan
Especial del embalse del Foix, aprobado definitivamente el 28 de julio de 1993
(DOGC núm. 1807 de 1.10.93).
Tercero – Que ambos planes especiales incluyen entre sus objetivos la prevención
de incendios forestales, tarea que se desarrolla mediante el despliegue de un
dispositivo de medios humanos y materiales durante el periodo de mayor riesgo de
incendio.
Cuarto – Una parte esencial de este dispositivo son los vigías, que situados en
lugares estratégicos de amplia visibilidad, permiten detectar cualquier humo o
actuación sospechosa inmediatamente y dar el primer aviso para poner en marcha
los protocolos de actuación establecidos para evitar un posible incendio.
Quinto – Que el Consorcio del Parque del Foix y la Diputación de Barcelona
consideran que el Puig de l’Àliga, situado dentro del Parque de Olèrdola entre los
términos municipales de Canyelles y Olèrdola, reúne las características idóneas
para la ubicación de un punto de observación para vigilar el sector de ampliación
del Parque del Garraf, el Parque de Olèrdola y el Parque del Foix.
Sexto – Las características del lugar, un campo abierto, y su situación dotan a este
punto de una excelente visibilidad.
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Séptimo – Que el Consorcio del Parque del Foix está interesado en hacer las
actuaciones necesarias para mejorar las condiciones de trabajo del vigía, dotándolo
de más confort y seguridad, mediante la construcción de una torre de vigilancia fija,
metálica de 15 metros de altura en el mencionado Puig de l’Àliga.
Octavo – Que la Dirección General de la Guardia Civil es propietaria de los equipos
de telecomunicaciones presentes en el entorno de la cima del Puig de l’Àliga y que
actualmente están en desuso.
Noveno – Que las tres partes que intervienen en el presente convenio consideran
oportuna la ocasión para coordinarse e iniciar la ordenación del entorno del Puig de
l’Àliga.
En virtud de todo lo cual, formalizan el presente Convenio con sujeción a los
siguientes:
PACTOS
Primero.- Objeto
El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los términos en que
el Consorcio del Parque del Foix, la Diputación de Barcelona y la Dirección General
de la Guardia Civil se coordinan para llevar a cabo la ordenación del entorno y de
los usos que las respectivas partes contemplan en el Puig de l’Àliga.
Segundo.- Obligaciones del Consorcio del Parque del Foix
 El servicio que se desarrollará en esta torre será el de vigilancia de incendios
forestales, durante el periodo en el que se desarrolle el dispositivo de vigilancia y
prevención de incendios del Parque del Foix.
 El Consorcio del Parque del Foix se hará cargo de la construcción del punto de
vigilancia. A tal efecto, la Diputación de Barcelona ha redactado el
correspondiente proyecto, el cual se ejecutará con cargo al presupuesto anual
del consorcio de forma que la estructura esté operativa a lo largo del año 2011.
 El Consorcio del Parque del Foix está de acuerdo que la Dirección General de la
Guardia Civil utilice la estructura de la torre de vigilancia como soporte de
aquellos equipos de telecomunicaciones que sean compatibles con el uso
previsto por parte del Consorcio del Parque del Foix para la mencionada torre.
En su caso, el Consorcio del Parque del Foix facilitará a la Dirección General de
la Guardia Civil el acceso a la torre mediante la entrega de las copias de las
llaves que sean necesarias.
Tercero.- Obligaciones de la Diputación de Barcelona
 La Oficina Técnica de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona solicitará
los permisos y licencias necesarios para que se puedan ejecutar las obras de
instalación de la torre de vigilancia.
 La Diputación de Barcelona se hará cargo de la retirada de las instalaciones
propiedad de la Dirección General de la Guardia civil y que actualmente se
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encuentran en desuso, así como de la restauración del entorno una vez se haya
extinguido el presente convenio.
 La Oficina Técnica de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona se hará
cargo del mantenimiento del camino de acceso al Puig de l’Àliga, garantizando la
circulación de turismos durante todo el periodo en que esté operativo el
dispositivo de vigilancia y prevención de incendios.
Cuarto.- Obligaciones de la Dirección General de la Guardia Civil
 La Dirección General de la Guardia Civil autoriza a la Diputación de Barcelona a
llevar a cabo la retirada de las instalaciones de su propiedad en el entorno del
Puig de l’Àliga y que actualmente se encuentran en desuso.
 La Dirección General de la Guardia Civil consultará al Consorcio del Parque del
Foix, para la instalación en la mencionada torre de cualquier equipo de
telecomunicaciones que pudiera ser de su interés, siempre que desde un punto
de vista técnico sean compatibles con el uso previsto de vigilancia de incendios.
Quinto.- Vigencia y efectividad del convenio
La vigencia de este Convenio será de diez años a partir de la fecha de la firma y
quedará prorrogado tácitamente por periodos de diez años.
Sexto.- Incumplimiento
El presente convenio podrá resolverse, previa denuncia de una de las partes, en
caso de incumplimiento por la otra de las obligaciones pactadas en este convenio.
Séptimo.- Causas de extinción del convenio
El presente convenio se podrá extinguir por las causas siguientes:
a) Por expiración de su plazo o su prórroga, previa denuncia de las
Administraciones que intervienen, de acuerdo con lo que prevé el pacto sexto.
b) Por resolución, de acuerdo con la cláusula anterior.
c) Por mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito.
d) Por la imposibilidad sobrevenida para desarrollar las actividades que constituyen
el objeto, debidamente motivada y puntualmente comunicada a la otra parte.
e) Por cualquier otra causa admisible en derecho.
Octavo.- Marco normativo del presente convenio
El régimen jurídico de este convenio está constituido por las presentes cláusulas y
por todo lo que se establece en el capítulo 1 del Título 7 del ROAS, así como los
artículos 108 y siguientes de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y
de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.
Noveno.- Jurisdicción competente
La jurisdicción competente para conocer de los litigios que puedan surgir entre las
partes firmantes de este convenio, es la jurisdicción contenciosa – administrativa”.
ANNEX AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL CONSORCI DEL PARC DEL FOIX I LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, PER A LA INSTAL.LACIÓ I
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ÚS D’UNA TORRE DE VIGILÀNCIA DEL PARC D’OLÈRDOLA EN EL PUIG
DE L’ÀLIGA (TERMES MUNICIPALS DE CANYELLES I OLÈRDOLA)
ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL CONVENI

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Dirección General de la Guardia Civil pel seu
coneixement i als efectes escaients.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
18.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2011, que proposa ratificar la modificació
dels Estatuts de l’Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona, aprovat el 28
d’octubre de 2010 per l’Assemblea General de l’esmentada agència.
L’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona es va constituir el 5 de juny de 2000 com
entitat amb personalitat jurídica pròpia i, inicialment integrada voluntàriament com a
promotors per l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus (EMSHTR) i la Diputació de Barcelona. Els seus primers
Estatuts van ser aprovats pels òrgans competents dels ens membres i publicats al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 133 del dia 3 de juny de 2000.
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L’Assemblea General de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona de data 29
d’octubre de 2003 va aprovar la modificació dels seus Estatuts i publicats al BOPB
núm. 92 de 16 d’abril de 2004. Posteriorment , varen ser objecte de refosa per acord
de l’Assemblea General de data 28 de març de 2007 i publicats en el BOPB núm. 100
de 26 d’abril de 2007.
L’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona actualment es troba formada pels
mateixos promotors inicials: per l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) i la Diputació de Barcelona
L’Assemblea General de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona amb data 28
d’octubre de 2010 va aprovar la modificació dels seus Estatuts
En el temps transcorregut des de la darrera modificació dels Estatuts, i com a
conseqüència de l’experiència adquirida s’ha posat de manifest la necessitat de
modificar-los de nou per a la necessària adaptació a les modificacions normatives
aprovades durant aquest període, en matèria de règim local, així com per dotar-se d’un
instrument àgil i complet que permeti una gestió eficaç i eficient al mateix temps,
aprofitant tots els recursos de què es puguin disposar per fer-ho possible.
La modificació en relació amb el text anterior es fonamenta en els criteris següents:
- Modificació de la seu social de l’Agència
- Adaptar els Estatuts a les previsions de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic en dos sentits: d’una banda, per deixar constància que
l’Agència és un mitjà propi al serveis dels seus ens consorciats segons allò previst a
l’art. 24.6 de l’esmentada llei, i per l’altra per aclarir els termes en els quals
l’Agència pot concórrer a licitacions convocades per altres administracions
públiques.
- Actualitzar les finalitats, objectius i atribucions de l’Agència com a conseqüència de
l’experiència adquirida durant els seus primers deu anys de vida.
- Ampliar el mandat de la Presidència d’un a dos anys.
En síntesi, i amb l’estructura apuntada als paràgrafs anteriors, la modificació dels
Estatuts ha significat rectificar el text ja existent d’alguns articles i alguns dels seus
epígrafs, per introduir noves apreciacions o per afegir nou epígrafs a l’articulat.
L’anunci d’acord d’aprovació inicial i d’informació pública per part de l’Agència
d’Ecologia Urbana va ser publicat al BOPB amb data 19 de novembre de 2010, i al
DOG el 9 de novembre de 2010.
Segons certificació emesa amb data 29 de desembre de 2010 per la Secretària
delegada de l’Agència, durant el termini d’exposició pública de l’acord la modificació
dels Estatuts no es va rebre cap al·legació, i de conformitat amb l’esmentat acord, es
té per aprovat definitivament a tots els efectes.
La ratificació per part del l’Ajuntament de Barcelona va ser en sessió Plenària del
Consell Municipal de data 25 de febrer de 2011, i per part de l’entitat metropolitana de
serveis hidràulics i tractament de residus, al Consell Metropolità el dia 3 de març de
2011.
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Per tot l’exposat, les modificacions proposades es consideren d’interès general, per a
la millor organització i funcionament del Consorci de l’Agencia d’Ecologia Urbana, i
examinades en el seu contingut, les mateixes s’ajusten al que preveu el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la resta de disposicions de l’ordenament
jurídic pels quals es regeixen els consorcis.
D’acord amb el que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la modificació dels
estatuts del Consorci, requereix l’acord previ adoptat pel seu òrgan superior de govern,
que ha de ser ratificat pels ens i altres entitats consorciades que en formen part.
Així mateix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, als articles 113 a 115, regula la naturalesa,
contingut i procediment a seguir per a l’elaboració dels Estatuts d’un Consorci.
L’adopció dels acords esmentats és competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, d'acord
amb el que disposen els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2.04, reguladora de
les bases de règim local, i 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (DL 2/2003, de 28.04), i 313.2 del ROAS/95.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Ratificar l’acord de modificació dels Estatuts de L’Agència d’Ecologia Urbana
de Barcelona, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“Article 1
Creació del Consorci
Amb la denominació Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, es constitueix un Consorci a
l’empara del que preveuen els articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local; els articles 269 i ss 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; articles 312
a 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret
179/1995 de 13 de juny i article 7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Aquest Consorci es
constitueix per l’acompliment de les finalitats assenyalades als presents Estatuts.
Article 2
Naturalesa i personalitat jurídica
1. El Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, és una entitat amb caràcter local i
amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l’acompliment dels seus fins i de
durada indefinida, integrada voluntàriament i inicialment com a promotors per
l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de
Residus (en endavant EMSHTR) i la Diputació de Barcelona. Tanmateix i en congruència
amb els seus fins, podrà ser ampliat amb la incorporació per adhesió de qualsevol
Administració Pública tant de caràcter institucional com de base territorial amb
competències sobre l’objecte de l’Agència i que mostri un interès comú amb les finalitats
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pròpies del Consorci, així com per l’adhesió de qualsevol entitat privada sense afany de
lucre que posi de manifest un interès concurrent amb les finalitats pròpies del Consorci.
Sense perjudici de la projecció externa que pugui adquirir l'Agència, el seu àmbit
d'actuació preferent seran els ens locals de la província de Barcelona.
2. L'Agència és un mitjà propi al servei de les administracions que en formen part. Així
mateix, les relacions de l’Agència amb els seus ens consorciats tenen caràcter
instrumental i no contractual, i s’articularan mitjançant els encàrrecs de gestió previstos a
l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, per la qual cosa i a tots els efectes són
de caràcter intern depenent i subordinat.
Article 3
Seu social
L’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona tindrà el seu domicili al carrer XXX, de
Barcelona. Aquest domicili podrà ser modificat per acord de la majoria dels membres del
Consorci.
Article 4
Règim jurídic
El Consorci en tant que entitat pública constituïda per temps indefinit, es regeix per aquests
Estatuts, pel Reglament Intern que concreti l’organització, funcionament i l’ordenació de les
diverses activitats, i supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables en
atenció al caràcter local del Consorci.
Article 5
Finalitats del Consorci
5.1 La realització d’activitats d’assessorament en el diagnòstic i la planificació urbana, la
gestió, la realització i el seguiment de projectes, la recerca, l’educació, la formació, la
promoció i la divulgació de les funcions dels sistemes urbans en el procés cap a la
sostenibilitat a l’era de la informació.
5.2 Desenvolupar les activitats esmentades per abordar els dos grans reptes que les ciutats
tenen en aquest principi de segle: la sostenibilitat i l’entrada en la nova era de la informació i
que donen lloc als models de ciutat sostenible i ciutat del coneixement.
5.3 La formulació de conceptes, instruments i metodologies de caràcter tècnic, econòmic,
legal, d’informació, etc., que ajudin a repensar les ciutats i el seu entorn en clau de
sostenibilitat i de ciutat del coneixement. En aquest sentit l’Agència inclourà l’Ecologia
Urbana com a disciplina d’anàlisi i planificació urbanes i desenvoluparà models i indicadors
urbans per a ciutats més sostenibles, així com eines per al diagnòstic i el seguiment dels
models de gestió urbans.
5.4 Fomentar la recerca aplicada i el desenvolupament tecnològic en les tecnologies pròpies
dels àmbits de treball de l’Agència que permetin esbrinar determinades regularitats del
funcionament dels sistemes urbans que ajudin a augmentar la capacitat d’anticipació de les
ciutats front a les incertituds que l’entorn projecta a causa de l’impacte actual que al seu
torn, els assentaments urbans projecten sobre ell. Els aspectes urbanístics i ambientals, els
econòmics i els socials constituiran el centre de la recerca.
5.5 Contribuir a la millora en la modernització de l’administració pública i la competitivitat de
les empreses mitjançant el recolzament, la generació i desenvolupament de tecnologia, així
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com la seva difusió i transferència, en particular cap a tecnologies i serveis per als quals no
existeixi una oferta que doni resposta a la demanda existent.
5.6 Fomentar la cooperació en la transferència de resultats de R+D entre centres de recerca
i altres institucions.
5.7 Promoure la convergència d’iniciatives universitàries, de l’empresa privada i de
l’administració per al desenvolupament dels assentaments urbans en clau de sostenibilitat i
millora de la qualitat de vida. Impulsar els compromisos de col·laboració entre tots ells.
5.8 Promoure accions conduents al desplegament d’estratègies de desenvolupament urbà
basades més en la informació i el coneixement i menys en el consum de recursos.
5.9 Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat
que impulsa la Diputació de Barcelona.
5.10 Recolzar i donar assistència de forma específica als processos de planificació i
desenvolupament sostenible en àrees de característiques geogràfiques, territorials i
socioeconòmiques diferenciades dels municipis i comarques de Barcelona.
5.11 Proposar i redactar plans i programes de Gestió, en especial els relacionats amb els
vectors ambientals.
5.12 Promoure l’intercanvi d’experiències sobre el funcionament de diferents models de
gestió urbans mitjançant la realització de programes formatius, educatius, campanyes
ambientals, publicacions, congressos, exposicions, etc.
5.13 Potenciar entre els municipis que estan en l’àmbit de les administracions consorciades
el model de ciutat mediterrània, compacta i diversa, en portadors d’informació eficient en el
consum de recursos i cohesionada socialment, que fonamenta la seva estratègia
competitiva en la informació, el coneixement i la qualitat, com un dels models de ciutat més
sostenible. Projectar internacionalment l’esmentat model, així com entre la ciutadania.
5.14 Ser un centre d'assessorament i mediació en aquells aspectes relacionats amb el
funcionament de la ciutat, en els aspectes mediambientals, econòmic i social. De manera
complementària pretén ser una entitat que impulsi la participació i el diàleg entre els actors
urbans en els processos lligats, entre altres, a les Agendes Locals 21.
5.15 Ser un centre de referència europeu a nivell nacional i internacional per al
desenvolupament de les accions esmentades en el punt 5.1 i com a subministrador
d'informació urbana i com a punt d'intercanvi d'experiències de transformació de la ciutat. En
aquest sentit l'Agència podria recolzar els treballs de la “Xarxa de Xarxes de
Desenvolupament Local Sostenible” d’àmbit espanyol i els dedicats a l'intercanvi
d'experiències de la xarxa europea de ciutats que caminen cap a la sostenibilitat, en
especial les que es promoguin en el sí de la xarxa de pobles i ciutats a Catalunya.
5.16 Desenvolupar projectes de cooperació i codesenvolupament per tal d’impulsar els
processos cap a la sostenibilitat global.
5.17 Difondre i contribuir a la difusió dels treballs i investigacions desenvolupats per ella
mateixa o els d’altres que s’emmarquin en les finalitats del Consorci.
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Article 6
Atribucions del Consorci
En exercici de la seva plena capacitat jurídica de dret públic i privat, el Consorci per mitjà
dels seus òrgans de representació assumeix particularment les atribucions següents:
a) La capacitat d’organitzar-se internament, creant, modificant o suprimint els diversos
serveis i establint la seva estructura i el seu règim de funcionament. A aquest efecte, el
Consorci pot aprovar els Reglaments de règim intern que consideri necessaris.
b) Percebre contraprestacions pels serveis que presti i les activitats que realitzi.
c) La capacitat de programació i planificació de la seva activitat.
d) La contractació del personal, la redacció i l’execució dels projectes, les obres, els serveis
i els subministraments que siguin adients.
e) Adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar, disposar, arrendar i administrar tota mena
de béns immobles i mobles, com també gravar-los, hipotecar-los, constituir penyora o
altres garanties exercint les facultats d’investigació, atermenament i recuperació d’ofici
dels seus béns.
f) Acceptar llegats, herències, donacions pures o oneroses.
g) Acceptar subvencions i ajuts provinents tant de persones públiques, com privades
físiques o jurídiques.
h) Formalitzar convenis, interposar recursos i desenvolupar les accions judicials i
administratives que calguin, en defensa dels seus interessos.
i) Participar legalment en altres entitats, públiques o privades fins i tot en societats
mercantils, sempre que la seva activitat s’adigui amb les finalitats pròpies del Consorci.
j) Concórrer a licitacions públiques sempre i quan l’objecte del contracte sigui coincident
amb les finalitats del Consorci i no siguin convocades pels ens consorciats. De
conformitat amb el previst en l’article 2.2 d’aquests Estatuts aquesta activitat serà de
caràcter residual.
k) En general, assumir obligacions i exercir drets, portant a terme les accions que la Llei
preveu com a inherents a un ens amb plena capacitat jurídica i d’obrar.
Article 7
Admissió de nous membres
L’admissió de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que vulguin
col·laborar en la consecució dels seus objectius, efectuant aportacions i/o prestant serveis,
requerirà, l’acompliment de les formalitats legalment establertes i en especial les que
regulen la concreció de la voluntat dels ens que pretenguin la integració al Consorci i l’acord
de l'Assemblea General amb el quòrum pertinent, d’acord amb el procediment previst en
aquests Estatuts i formalitzat en un conveni d’adhesió on s’especificaran les condicions
d’integració, les obligacions adquirides, així com l’acceptació dels presents Estatuts.
Article 8
Règim legal aplicable
El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel seu Reglament de règim intern quan s’hagi
adoptat, i en el que en ells no s’hagi previst, per les disposicions de caràcter general
aplicables a l’organització i funcionament d’aquest ens.
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TÍTOL II
ÒRGANS DEL CONSORCI
Article 9
Òrgans de govern i de gestió
El Govern del Consorci correspon a:
1)
2)
3)
4)
5)

L'Assemblea General
El Consell de Govern
La Presidència
Les Vice-presidències
La Direcció

CAPÍTOL I
L'ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI
Article 10
L'Assemblea General és l'òrgan superior del Consorci i n'assumeix la més alta representació
ostentant les següents atribucions:
a) Fixar l'orientació del Consorci dins dels objectius que es proposa realitzar i l'aprovació
conseqüent d'un pla general i de plans anuals que s'han de reflectir al pressupost,
l’aprovació i modificació del qual també li correspon.
b) L'aprovació anual del balanç de situació, del compte general, així com del quadre de
finançament anual del pressupost. Així mateix aprovar els crèdits extraordinaris, els
suplements de crèdit i les transferències de crèdit quan impliquin canvi de grup de funció,
excepte en el cas que les altes i les baixes afectin a crèdits del Capítol 1.
c) Aprovar la memòria anual d'activitats presentada per la Direcció.
d) L'aprovació del Reglament de règim intern.
e) Nomenar els membres del Consell de Govern.
f) Nomenar al/la Director/a.
g) L'aprovació de la plantilla de personal, de les relacions de treball i la fixació de les
retribucions.
h) Concertar operacions de crèdit.
i) Determinar els recursos de caràcter tributari amb les limitacions legalment establertes i
desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost anual aprovat.
j) Aprovar l'admissió o separació de nous membres del Consorci, fixant-ne la participació
econòmica, si s'escau.
k) Establir les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeix i aprovar-ne els seus
Reglaments.
l) Modificar aquests Estatuts i els Reglaments de que s'hagi dotat el Consorci.
m) Proposar a les entitats consorciades la dissolució i liquidació del Consorci.
n) Aprovar la contractació de tota classe de contractes administratius o privats, així com de
convenis relatius a matèries de la seva competència, si tenen una durada superior als
quatre anys, pròrrogues incloses, sigui quin sigui el seu import. La competència per a la
contractació implica la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres,
instal·lacions i serveis.
o) Amb l’única finalitat d'agilitar la gestió, l'Assemblea General podrà delegar en el Consell
de Govern o en altres òrgans les atribucions que siguin necessàries per a l'acompliment
d'aquest objectiu.
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p) Deliberar i acordar sobre altres qüestions de caràcter general que afectin les finalitats i
objectius del Consorci
q) Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi
al Ple de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables
Article 11
L'Assemblea General del Consorci està formada inicialment pels representants de les
entitats promotores, fixant-se la composició final en funció de les incorporacions posteriors,
d'acord amb allò que preveu l'article 2:
- Representants de l'Ajuntament de Barcelona: Fins a 8 membres
- Representants de l’EMSHTR:
Fins a 8 membres
- Representants de la Diputació de Barcelona: Fins a 8 membres
Els membres de l'Assemblea General són nomenats i substituïts per l’òrgan competent de
cada entitat integrant del Consorci, podent recaure aquest nomenament tant en un càrrec
electe com en una persona que no tingui aquesta condició. Aquests òrgans poden fer nous
nomenaments - cas de no exhaurir el nombre màxim previst - o substitucions en qualsevol
moment.
L'Assemblea General elegirà, d'entre els seus membres, tres Vice-presidents/es. La
Presidència serà exercida per un/a dels/les Vice-presidents/es i aquesta serà rotatòria i
tindrà una vigència de dos anys. Els altres Vice-presidents/es substituiran al/la President/a
en casos d'absència, vacant o malaltia.
L'Assemblea General celebrarà dues sessions anuals com a mínim i es reunirà amb
caràcter extraordinari a instància del/a President/a o d'una tercera part dels seus membres.
CAPÍTOL II
DEL CONSELL DE GOVERN
Article 12
El Consell de Govern del Consorci és un òrgan executiu que es composa de 7 membres.
Aquest nombre podria ser ampliat en funció de noves incorporacions.
El Consell estarà format per dos representants de cada una de les institucions que formen el
Consorci, d'entre els membres respectius designats a l'Assemblea General. Tres d'ells seran
els/les Vice-presidents/es del Consorci i escolliran al/la President/a d'entre ells.
Els membres del Consell podran ser assistits, quan ho creguin convenient, per un/a tècnic/a
de cada institució designat per la mateixa.
En cas d'empat, correspondrà al/la President/a l'exercici del vot de qualitat.
Tindrà també la condició de membre del Consell de Govern, però sense dret a vot, el/la
Director/a.
Article 13
13.1 El Consell de Govern del Consorci tindrà les atribucions següents:
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a) Fixar les activitats del Consorci d'acord amb les seves finalitats, establint les línies
mestres del treball que s'han reflectit al Pla anual aprovat per l'Assemblea General i
d'acord amb les seves instruccions.
b) Portar a terme els acords adoptats per l'Assemblea General.
c) Aprovar la contractació de tota classe de contractes administratius o privats, així com de
convenis relatius a matèries de la seva competència, si no tenen una durada superior als
quatre anys, pròrrogues incloses, i sempre que l’import, acumulat de totes les anualitats,
sigui superior a 150.000 euros (iva exclòs). Si la vigència d’un contracte o conveni afecta
a més d’un mandat se’n donarà compte a l’Assemblea General. La competència per a la
contractació implica la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres,
instal·lacions i serveis.
d) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments que es recolliran específicament a les bases
d'execució del pressupost o en altres directrius de caràcter intern.
e) Acordar la realització d'activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb les
finalitats del Consorci i establir les contraprestacions a percebre.
f) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci d'acord amb els percentatges
legalment establerts.
g) Proposar l'aprovació de la plantilla de personal així com les seves modificacions i
retribucions.
h) Nomenar al Secretari/a i a l'Interventor/a del Consorci.
i) Informar als òrgans competents dels ens integrats i elevar-los les propostes que
requereixin la seva aprovació.
j) Exercir les facultats delegades per l'Assemblea General.
k) Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi
al Ple de l’entitat local amb el caràcter de delegables.
13.2 El Consell de Govern pot delegar qualsevol de les seves atribucions en el/la
President/a o en el/la Director/a.
Article 14
El Consell de Govern es reunirà en sessió ordinària un cop cada tres mesos i en sessió
extraordinària a petició d'una quarta part dels seus membres o sempre que ho decideixi la
Presidència.
CAPÍTOL III
RÈGIM DE FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
Article 15
Règim de sessions dels diversos òrgans col·legiats del Consorci.
La convocatòria de les reunions de l’Assemblea General o del Consell de Govern, així com
de les comissions especials que es poguessin determinar, es farà mitjançant escrit adreçat
al domicili de cada membre, amb el mínim d'antelació previst al Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya que és de dos dies hàbils d’antelació a la data de
la reunió i contindrà l’ordre del dia, fora del qual no es podran prendre acords, llevat de la
declaració d’urgència acordada amb el vot favorable de la majoria absoluta, juntament amb
l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària immediatament anterior.
La convocatòria de les sessions extraordinàries amb caràcter urgent ha d’ésser ratificada
per l’Assemblea General mitjançant qualsevol procediment del qual en quedi constància.
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Així mateix el Consell de Govern o qualsevol altra comissió podran celebrar sessió, si estant
reunits per qualsevol motiu, així ho decidissin per unanimitat tots els seus membres.
Article 16
Per a poder celebrar sessió de qualsevol òrgan del Consorci serà preceptiva l’assistència
d'un terç del nombre legal de membres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant la sessió.
En tot cas serà necessària la presència del/a President/a i del/a Secretari/a o dels qui
legalment els substitueixin.
Els acords es prendran, com a regla general, mitjançant votació ordinària, per majoria
simple dels membres presents, llevat que s’acordi en relació amb un cas concret de fer-ho
mitjançant votació nominal. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els
negatius. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del/a President/a.
Caldrà la majoria qualificada de 2/3 del nombre de dret dels membres, per a la validesa dels
acords sobre la modificació dels Estatuts, admissió de noves entitats i separació de
membres.
CAPÍTOL IV
DE LA PRESIDÈNCIA I VICE-PRESIDÈNCIES DEL CONSORCI
Article 17
Corresponen a la Presidència del Consorci les següents atribucions:
a) Exercir la representació institucional del Consorci.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir amb el seu vot de qualitat
els empats que es poguessin produir en les segones votacions de les propostes.
c) Exercir les accions en defensa dels interessos del Consorci, en cas d’urgència, i donantne compte al Consell de Govern i a l’Assemblea General en la primera sessió que
celebrin.
d) Per motius d’urgència, pot adoptar acords en matèries de la competència dels òrgans
col·legiats havent de sotmetre’ls a ratificació de l’òrgan competent en la propera sessió
que celebri.
e) Exercir la supervisió i vigilància de totes les activitats i serveis del Consorci en execució
del Pla anual aprovat per l’Assemblea General.
f) Exercir les facultats que li pugui delegar l’Assemblea General o el Consell de Govern.
g) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i dictar
les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.
h) Elevar al Consell de Govern i a l’Assemblea General la documentació i els informes que
cregui oportuns.
i) Aprovar la liquidació del pressupost donant-ne compte al Consell de Govern i a
l’Assemblea General.
j) Ordenar els pagaments.
k) Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats per
l'Assemblea General; aprovar les bases generals de les proves per a la selecció del
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball així com les retribucions
complementàries que no siguin fixes i periòdiques; aprovar les normes específiques de
cada convocatòria per a la selecció de personal, d'acord amb les bases generals
aprovades.
l) Aprovar la contractació de tota classe de contractes administratius o privats, així com de
convenis relatius a matèries de la seva competència, si no tenen una durada superior als
quatre anys, pròrrogues incloses, i sempre que l’import, acumulat de totes les anualitats,
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no sigui superior a 150.000 euros (iva exclòs). Se`n donarà compte al Consell de
Govern. Si la vigència d’un contracte o conveni afecta a més d’un mandat se’n donarà
compte a l’Assemblea General. La competència per a la contractació implica la
competència per a l’aprovació dels projectes d’obres, instal·lacions i serveis.
m) Concórrer a les licitacions a les que el Consorci es vulgui presentar, sempre i quan
l’objecte de la licitació sigui coincident amb les seves finalitats, quan l’import superi els
150.000 euros (iva exclòs). Se’n donarà compte al Consell de Govern. )
n) Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi
a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables.
o) Presidir les Meses de Contractació.
Article 18
Les Vice-presidències del Consorci formen part del seu Consell de Govern, són nomenades
per l’Assemblea General d’entre els seus membres i substitueixen al/a President/a segons
l’ordre donat.
CAPÍTOL V
DE LA DIRECCIÓ
Article 19
El Consorci podrà formalitzar un contracte amb un/a Director/a en el/la qual es determinaran
el caràcter, les condicions de la contractació i les seves obligacions d’acord amb l’article 20.
Article 20
Són funcions i activitats pròpies del/a Director/a les següents:
a) La gestió general del Consorci i la coordinació dels serveis assumits.
b) Representar el Consorci davant de les administracions públiques, institucions, entitats i
particulars, excepció feta de la representació institucional al més alt nivell que correspon
al/a President/a, incloses aquelles licitacions públiques a les quals concorri.
c) Exercir les funcions de Cap de Personal i Director/a dels Serveis Tècnics i Administratius,
elevant al Consell de Govern les propostes de nomenament i d’acomiadament de tot el
personal al servei del Consorci.
d) Contractar al personal del Consorci d'acord amb la plantilla aprovada per l'Assemblea
General.
e) Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci conforme al pressupost aprovat i les
seves bases d’execució. Elaborar la proposta de pressupost, inventari, balanços i
liquidació del pressupost de l’entitat.
f) Elevar anualment al Consell de Govern i l’Assemblea General la memòria anual
d’activitats del Consorci.
g) Coordinar l’actuació dels/es Directors/es dels projectes.
h) Preparar la documentació que s’ha de posar a la consideració del Consell de Govern i de
l’Assemblea General.
i) Formular al/a President/a les propostes d’acord que cregui oportunes per la bona marxa
del Consorci per tal de que siguin elevades als òrgans de decisió que pertoqui.
j) Rendir comptes de la seva gestió davant del Consell de Govern i l’Assemblea General.
k) Impulsar directament totes les activitats del Consorci, exercint la supervisió dels serveis i
les accions empreses, d’acord amb els plans d’actuació i els acords aprovats.
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l) Aprovar la contractació de tota classe de contractes administratius o privats, així com de
convenis relatius a matèries de la seva competència, si no tenen una durada superior als
quatre anys, pròrrogues incloses, i sempre que l’import, acumulat de totes les anualitats,
no sigui superior a 30.000 euros (iva exclòs). Se`n donarà compte al Consell de Govern.
Si la vigència d’un contracte o conveni afecta a més d’un mandat se’n donarà compte a
l’Assemblea General. La competència per a la contractació implica la competència per a
l’aprovació dels projectes d’obres, instal·lacions i serveis.
m) Concórrer a les licitacions a les que el Consorci es vulgui presentar, sempre i quan
l’objecte de la licitació sigui coincident amb les seves finalitats, quan l’import no sigui
superior a 150.000 euros ( iva exclòs).
n) Exercir totes aquelles funcions que li siguin encarregades o delegades pels òrgans de
govern.
o) Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi
a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter de delegables.
TÍTOL III
PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI
Article 21
El Consorci estarà assistit per un/a Secretari/a i per un/a Interventor/a que seran nomenats
lliurament pel Consell de Govern d'entre els/les Secretaris/es i Interventors/es en exercici
dels ens consorciats, els quals podran delegar les seves funcions.
El/la Secretari/a assistirà amb veu però sense vot a les reunions de l'Assemblea General i
del Consell de Govern i aixecarà les actes corresponents. Així mateix, l'Interventor/a podrà
assistir a les sessions de l'Assemblea general i del Consell de Govern amb veu però sense
vot.
Article 22
El personal al servei del Consorci s'integrarà en la plantilla aprovada per l'Assemblea
General.
Article 23
La selecció del personal del Consorci es farà a través de convocatòria, segons les bases
que el/la President/a elabora i aprova i on es garantiran en tot cas els principis
constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Article 24
La contractació del personal del Consorci serà prioritàriament de caràcter laboral en
qualsevol de les seves modalitats. Les entitats i les administracions públiques consorciades
també podran adscriure personal al Consorci, d'acord amb la normativa d'aplicació, atenent
a la seva procedència i la naturalesa de la seva relació d’ocupació.
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TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC-FINANCER
Article 25
25.1 Anyalment, l'Assemblea General a proposta del Consell de Govern aprovarà el
pressupost. Les transferències de crèdit que impliquin canvis de capítol, o de grup de funció
si les altes i baixes afecten al capítol 1, seran aprovades pel Consell de Govern que donarà
compte a l'Assemblea General. En tot cas, les modificacions de crèdit s’ajustaran a les
Bases d’Execució del Pressupost.
25.2 El règim comptable del Consorci s’ajustarà a les disposicions de règim local. L’òrgan
de control intern serà l’interventor/a.
Article 26
Per la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
- Contraprestacions pels serveis que presti i activitats que realitzi, en particular els de
naturalesa contractual.
- Aportacions de les entitats consorciades.
- Subvencions, ajudes.
- Herències i donatius.
- Crèdits que s’obtinguin.
- Productes del seu patrimoni.
- Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb els Estatuts i les
Lleis.
Article 27
Els ens consorciats acordaran la seva aportació al Consorci amb caràcter anual. Aquestes
aportacions es consideraran a tots els efectes legals com a ingressos públics.
Article 28
Constitueix patrimoni del Consorci:
28.1 Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades.
28.2 Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.
28.3 El patrimoni del Consorci quedarà reflectit al corresponent inventari que revisarà i
aprovarà el Consell de Govern de forma anual.
Article 29
Els béns de domini públic i els patrimonials que els membres del Consorci li adscriguin,
conserven llur qualificació originària i en els béns que li hagin estat cedits, les facultats de
disposició del Consorci estaran limitades a les finalitats estatutàries concretades en cada
acord de cessió.
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TÍTOL V
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, SEPARACIÓ DE MEMBRES DEL CONSORCI I
DISSOLUCIÓ
Article 30
L'Assemblea General com a òrgan superior de govern adoptarà l'acord previ de modificació
dels estatuts del consorci. Aquest acord previ haurà de ser ratificat per a la seva validesa
per les administracions, ens i altres entitats consorciades. La modificació haurà de ser
acordada amb les mateixes formalitats i requisits que per l'aprovació d'aquests estatuts.
Article 31
El Consorci es dissoldrà per acord de les 2/3 parts dels membres de l'Assemblea General
ratificat per l'acord per majoria absoluta dels òrgans de govern de les entitats consorciades,
per impossibilitat legal o material d'acomplir els seus objectius, per l'incompliment del seu
objecte o per la transformació del Consorci en un altre ens.
Article 32
L'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del
Consorci i la reversió de les obres o instal·lacions existents.
Article 33
La separació del Consorci d'algun dels seus membres podrà realitzar-se posant-ho de
manifest per acord de l'òrgan que té la facultat de determinar la voluntat de l'ens de que es
tracti, amb una antelació mínima de 6 mesos a la celebració de la propera sessió ordinària
de l'Assemblea General i sempre que l'entitat que es vulgui separar estigui al corrent dels
seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al
moment de la separació. Per l'efectiva separació de cada membre serà necessari l’acord de
l’Assemblea General, adoptat per majoria qualificada de 2/3 del nombre de dret dels
membres.
No obstant això, les entitats consorciades podran, amb acord unànime de l'Assemblea
General, obtenir la respectiva separació del Consorci en qualsevol moment.
Article 34
En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en
proporció a les respectives aportacions. Igualment respondran proporcionalment dels deutes
contrets.
TÍTOL VI
RÈGIM JURÍDIC DE LA IMPUGNACIÓ DELS ACORDS I DE LES RESOLUCIONS
Article 35
Els acords i les resolucions del Consorci exhaureixen la via administrativa i contra aquests
es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, d'acord amb el que estableix l'article 116
de la Llei 30/1992, i amb la redacció donada per la Llei 4/1999 de modificació de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del
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Procediment Administratiu Comú i així mateix podrà ser interposat recurs directament en via
contenciosa administrativa. En matèria tributària aquest recurs de reposició tindrà caràcter
preceptiu En matèria de contractació, procedirà recurs especial en els termes de l’article 37
de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, en referència al recurs especial en
matèria de contractació.
D'acord amb la matèria objecte de recurs es podran interposar les accions en la via
jurisdiccional que sigui competent per raó de la matèria.
Article 36
La remissió a que a aquests Estatuts es fa a les normes legals, s'entendrà referida a les
successives que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les
vigents al moment de la seva aprovació.”

Segon.- Donar trasllat a l’Agència d’Ecologia Urbana i a la resta d’ens consorciats del
present acord de ratificació.
Tercer.- Facultar el President per dictar les disposicions complementàries i oportunes
per a la deguda efectivitat dels presents acords.
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).
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el
número 8181 al 9101. Al propi temps es dóna compte dels acords de la Junta de
Govern corresponents a les sessions ordinàries dels dies 29 de setembre i 13
d’octubre.
Abans de donar per finalitzada la sessió, la Presidència volgué felicitar al Sr. Manel
Bustos perquè fa una estona acaba de ser nomenat president del Consell de Governs
Locals i jo crec, afegí, que és una eina a favor de les entitats locals. Per tant, com a
Diputació hi estaríem, hi estem molt a favor i no dubtem que farà una gran feina al
front d’aquest organisme.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 13 hores i 25 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President
Salvador Esteve i Figueras

La Secretària General
Petra Mahillo García
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DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 540339 al 540369.
Barcelona, 25 de novembre de 2011

La Secretària General
Petra Mahillo García
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