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ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 
 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 24 de novembre de 2011, a les 12 hores i 10 minuts, es 
va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària 
ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del 
seu president Salvador Esteve i Figueras,  Vicepresident primer, Alberto Fernández 
Díaz, 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, 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 els Diputats Il.lms. Srs. Ferran Civil i Arnabat i Jordi 
Subirana i Ortells, i 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 27 
d’octubre de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

2. Dictamen que proposa restar assabentat de la modificació de l’acord plenari 122/11 
sobre la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió 
Especial de Comptes i els membres que la integren. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Intervenció General 
 
3. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de control financer referit a 
l’exercici de 2010. 
 
Servei de Programació 
 
4. Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost 
General de la Diputació per a l’exercici de 2011, i donar compte del corresponent 
informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
Tresoreria 
 
5. Dictamen que proposa donar compte del grau de compliment dels terminis de 
pagament del període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2011. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
6. Dictamen que proposa acceptar la mutació de domini públic d’una torre de vigilància 
de prevenció d’incendis situada a l’Espai Natural del Garraf. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
7. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals.  
 
8. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Dosrius, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
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 d’Igualada, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
10. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
11. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 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 l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
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funcions de liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
13. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
14. Donar compte del Decret de la Presidència de data 14 de novembre de 2011, que 
resol declarar l’emergència per poder fer front a totes les actuacions necessàries 
provocades per les pluges dels dies 3 i 4 de novembre de 2011 en els sectors de 
Conservació de Manresa, Vilafranca i Granollers. 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
15. Dictamen que proposa l’acceptació d’una acció concertada amb els municipis de la 
província de Barcelona consistent en la prestació d’un suport específic per a la 
promoció d’habitatge protegit, d’una encomanda de gestió que inclou l’estudi, el 
seguiment del desenvolupament de les promocions i la selecció d’empreses 
promotores mitjançant el Registre d’Entitats Promotores d’Habitatge Protegit i, per 
últim, d’un Conveni Tipus per formalitzar les adhesions dels municipis interessats. 
 
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.  
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 
d’octubre de 2011. 
 

El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 27 
d’octubre de 2011, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen de data 16 de novembre de 2011, que proposa restar assabentat de 
la modificació de l’acord plenari 117/11 sobre la composició de les Comissions 
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes i els membres 
que la integren. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de 
2011, va elegir President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Salvador Esteve i 
Figueras, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres 
d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei 
Orgànica 5/1985, 19 de juny, del Règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i 
jurament del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió 
del càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets, 
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió del 26 de juliol de 2011, va acordar fixar la 
integració dels membres de ple dret de les cinc Comissions Informatives i de 
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes i els membres que les integren; així 
com, en la mateixa sessió, va acordar donar-se per assabentat de la constitució de les 
cinc Comissions Informatives i de Seguiment, d’acord amb les propostes formulades 
pels grups polítics (A 117/11). 
 
Atès que amb posterioritat, en data 28 de juliol de 2011, per part del Portaveu del grup 
polític d’ICV-EUiA-E Il.lm. Sr. Arnau Funes Romero, es va proposar la modificació dels 
representants del seu grup en la Comissió Informativa i de Seguiment d’Atenció a les 
Persones, en el sentit de substituir a la Il.lma. Sra. Elsa Blasco Riera per aquest, Il.lm. 
Sr. Arnau Funes Romero.  
 
Atès que amb posterioritat, en data 15 de setembre de 2011, per part del Portaveu del 
grup polític del PSC-PM, Il.lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, es va proposar la 
modificació de la composició dels representants del seu grup en les Comissions 
Informatives i de Seguiment següents: 
 

a) Il.lm. Sr. Jordi Hereu Boher, membre de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de Coneixement i Noves Tecnologies passi a la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació. 

b) Il.lma. Sra. Sara Jaurrieta Guarner, membre de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Desenvolupament i Econòmic i Ocupació passi a la Comissió 
Informativa de Seguiment de Coneixement i Noves Tecnologies 

c) Il.lm. Sr. Jordi Serra Isern, membre de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de Territori i Sostenibilitat passi a la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Coneixement i Noves Tecnologies. 

d) Il.lm. Sr. Josep Monràs Galindo, membre de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Coneixement i Noves Tecnologies passi a la Comissió 
Informativa de Seguiment de Territori i Sostenibilitat. 
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Atès que el Ple ordinari d’aquesta corporació de 29 de setembre de 2011, va acordar 
la modificació de la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment abans 
assenyalades (A 122/11). 
 
Atès que amb data 27 d’octubre de 2011, per part del Portaveu del grup polític 
del PSC-PM, Il.lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, s’ha proposat la modificació de la 
composició dels representants del seu grup en les Comissions Informatives i de 
Seguiment següents: 
 

a) Il.lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez, membre de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació passi a la 
Comissió Informativa de Seguiment d’Atenció a les Persones. 

 
b) Il.lm. Sr. Ignasi Giménez Renom, membre de la Comissió Informativa i de 

Seguiment d’Atenció a les Persones passi a la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació. 

 
Atès que en data 15 de novembre de 2011, per part del Diputat President del 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix, s’ha 
proposat la modificació de la composició dels representants del seu grup en les 
Comissions Informatives i de Seguiment següents: 
 

a) Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix, membre de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Atenció a les persones sigui substituït per l’Il.lm. Sr. Jordi 
Portabella i Calvete. 

 
b) Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete, membre de la Comissió Informativa i 

de Seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació sigui substituït 
per l’Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix.  

 
c) Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete, membre de la Comissió Informativa i 

de Seguiment de Territori i Sostenibilitat sigui substituït per l’Il.lm. Sr. 
Pere Prat i Boix. 

 
Vist que els articles 32.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del 
règim local; 89.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 12 del vigent Reglament 
Orgànic d’aquesta Corporació, estableixen la necessitat de crear uns òrgans 
complementaris de caràcter col.legiat que tinguin per objecte l’estudi, l’informe o la 
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com la 
competència sobre el seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i 
dels Diputats o Diputades que ostenten les delegacions. 
 
Vist que l’article 25 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’article 
12 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, regulen les Comissions Informatives i 
de Seguiment.  
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Vist que la regulació de la Comissió Especial de Comptes es troba en els articles 89.a) 
i 58 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, article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
Reguladora de les bases del règim local i l’article 15.3 del vigent Reglament Orgànic 
de la Corporació.  
 
Vist l’informe de la Secretaria general de data 1 de març de 2011 (DIBA 4/2011). 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta 
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de les MODIFICACIONS parcials de 
l’acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió ordinària, que va tenir lloc el 26 de 
juliol de 2011, en el sentit de modificar els representants de les Comissions 
Informatives i de Seguiment dels grups polítics següents: 
 
1. Grup Polític del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM), segons escrit 
del Portaveu, Il.lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, de data 27 d’octubre de 2011, en 
el sentit següent: 
 

a) Il.lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez membre de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació passi a la 
Comissió Informativa de Seguiment d’Atenció a les Persones. 

 

b) Il.lm. Sr. Ignasi Giménez Renom membre de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Atenció a les Persones passi a la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació. 

 

2.- Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM), segons escrit 
del Diputat President del Grup, Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix, de data 15 de novembre 
de 2011, en el sentit següent: 
 

a) Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix, membre de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Atenció a les persones sigui substituït per l’Il.lm. Sr. 
Jordi Portabella i Calvete. 

 

b) Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete, membre de la Comissió Informativa 
i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació sigui 
substituït per l’Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix.  

 

c) Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete, membre de la Comissió Informativa 
i de Seguiment de Territori i Sostenibilitat sigui substituït per l’Il.lm. Sr. 
Pere Prat i Boix. 

 
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que, de conformitat amb la modificació 
assenyalada en l’apartat primer del present acord, les Comissions informatives i de 
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seguiment d’aquesta Corporació resten integrades, en proporció al número de 
membres de ple dret que correspon proporcionalment a cada grup polític en la forma 
que fou aprovada pel Ple, per les/els Diputades/Diputats següents: 
 
I. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
 

President:  IL.LM. SR. ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, Vicepresident 
primer, per delegació del President de la Diputació de Barcelona. 

 
Vocals: 
 

a) CiU:  
1. Il.lm. Sr. Jordi Subirana Ortells 
2. Il.lm. Sr. Josep Salom Ges 
3. Il.lm. Sr. Ramon Riera Bruch 
4. Il.lma. Sra. Mireia Hernández Hernández 
5. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy Mata 
6. Il.lm. Sr. Joan Roca Lleonart 
7. Il.lm. Sr. Marc Castells Berzosa 

 
b) PSC-PM: 

1. Il.lm. Sr. Jordi Hereu Boher 
2. Il.lma. Sra. Núria Marín Martínez 
3. Il.lm. Sr. Ignasi Giménez Renom 
4. Il.lm. Sr. Carles Ruíz Novella 
5. Il.lm. Sr. Manuel Bustos Garrido 
6. Il.lm. Sr. Josep Monràs Galindo 
 

c) PP: 
1. Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia 
 

 IVC-EUIA-E: 
1. Il.lm. Sr. Alex Mañas Ballesté 

 

d) ERC-AC: 
1. Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix 

 
II. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CONEIXEMENT I NOVES 
TECNOLOGIES 
 

President: IL.LM. SR. FERRAN CIVIL I ARNABAT, Vicepresident segon, 
per delegació del President de la Diputació de Barcelona) 

    
Vocals: 
 
a) CiU:  

1. Il.lm. Sr.  Marc Castells Berzosa 
2. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy Mata 
3. Il.lma. Sra. Mireia Hernández Hernández  
4. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
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5. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas 
6. Il.lm. Sr. Josep Oliva Santiveri 

 
b) PSC-PM: 

1. Il.lm. Sr. Jordi Serra Isern 
2. Il.lm. Sr. Josep Jo Munné 
3. Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez 
4. Il.lm. Sr. Carles Ruíz Novella 
5. Il.lma. Sra. Sara Jaurrieta Guarner 
6. Il.lm. Sr. Xavier Amor Martín 
 

b) PP: 
1. Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol 
2. Il.lm. Sr. Sr. Alberto Villagrasa Gil 

  
c) IVC-EUIA-E: 

1. Il.lma. Sra. Elsa Blasco Riera 
 

d) ERC-AC:  
1. Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete 

 
III. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

President:    IL.LM. SR. JOSEP LLOBET NAVARRO, Vicepresident tercer, 
per delegació del President de la Diputació de Barcelona. 

 

Vocals: 
 

a) CiU:  
1. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas 
2. Il.lm. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura 
3. Il.lma. Sra. Maria Mercè Rius Serra 
4. Il.lm. Sr. Joan Roca Lleonart 
5. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
6. Il.lma. Sra. Mireia Solsona Garriga 
7. Il.lm. Sr. Ramon Riera Bruch 
 

b) PSC-PM: 
1. Il.lm. Sr. Josep Monràs Galindo 
2. Il.lm. Sr. Josep Jo Munné 
3. Il.lma. Sra. Pilar Díaz Romero 
4. Il.lm. Sr. Rafael Roig Milà 
5. Il.lm. Sr. Ignasi Giménez Renom 
6. Il.lm. Sr. Ramon Serra Millat 

 

c) PP: 
1. Il.lm. Alberto Villagrasa Gil 
 

d)  IVC-EUIA-E: 
1. Il.lma. Sra. Elsa Blasco Riera 
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e) ERC-AC: 
1. Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix 

 
IV. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 

Presidenta:  IL.LMA. SRA. MERCÈ CONESA I PAGÈS, Vicepresidenta 
quarta, per delegació del President de la Diputació de Barcelona. 
 

Vocals: 
 

a) CiU:  
1. Il.lm. Sr. Josep Oliva Santiveri 
2. Il.lma. Sra. Mireia Solsona Garriga 
3. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy Mata 
4. Il.lm. Sr. Ramon Riera Bruch 
5. Il.lma. Sra. Maria Mercè Rius Serra 
6. Il.lma. Sra. Mireia Hernández Hernández 
 

b) PSC-PM: 
1. Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez 
2. Il.lm. Sr. Jaume Bosch Pugès 
3. Il.lm. Sr. Jordi Serra Isern 
4. Il.lma. Sra. Pilar Díaz Romero 
5. Il.lm. Sr. Xavier Amor Martín 
6. Il.lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez 

 
c) PP: 

1. Il.lm. Sr. Xavier García Albiol 
2. Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol 

  
d) IVC-EUIA-E: 

1. Il.lm. Sr. Arnau Funes Romero 
 

e) ERC-AC: 
1. Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete 

 
V. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I RECURSOS 
INTERNS 
 

President: IL.LM. SR. CARLES ROSSINYOL I VIDAL (Per delegació del 
President de la Diputació de Barcelona). 
 

Vocals: 
 

a) CiU:  
1. Il.lm. Sr. Joan Carles García Cañizares 
2. Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
3. Il.lm. Sr. Marc Castells Berzosa 
4. Il.lm. Sr. Joan Roca Lleonart 
5. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas 
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6. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
 

b) PSC-PM: 
1. Il.lm. Sr. Jaume Bosch Pugès 
2. Il.lma. Sra. Pilar Díaz Romero 
3. Il.lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez 
4. Il.lma. Sra. Núria Marín Martínez 
5. Il.lm. Sr. Manuel Bustos Garrido 
6. Il.lm. Sr. Rafael Roig Milà 
 

c) PP: 
1. Il.lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil 
2. Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol 

  
d) IVC-EUIA-E: 

1. Il.lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela Tomás 
 

e) ERC-AC: 
1. Il.lm. Sr. Pere Prat Boix 

 
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions Informatives i de 
Seguiment abans assenyalades, tindran per objecte l’estudi, l’informe o la consulta 
dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a les 
matèries de la corresponent Àrea, i que en el cas de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, també informarà d’aquells assumptes 
tramitats pels Serveis adscrits a l’Àrea de Presidència. 
 
Quart.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES tindrà la mateixa composició que la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda i Recursos Interns. 

 
Cinquè.-  DONAR-SE PER ASSABENTAT que les indemnitzacions per assistència 
efectiva a les sessions de les Comissions Informatives i de Seguiment i a la Comissió 
Especial de Comptes, seran les aprovades pel Ple de la Corporació, en la quantia i 
condicions que en aquest s’estableixin. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als grups polítics, a tots els 
membres de ple dret de les Comissions Informatives i de Seguiment, de la Comissió 
Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus, a la Secretaria general, a la 
Intervenció general, a la Tresoreria, a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans i a 
la Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria general, als efectes legals 
oportuns. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Intervenció General 
 
3.- Dictamen de data 4 de novembre de 2011, que proposa donar compte de 
l’informe de control financer referit a l’exercici de 2010. 
 
Vist el Decret de data 29 de març de 2011, dictat pel president delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, pel qual es va resoldre aprovar el Pla d'Actuacions en 
Matèria de Control Financer a efectuar durant l'exercici de 2011, respecte a l'exercici 
pressupostari de l'any 2010, referit al seguiment de les mesures correctores del control 
de l'exercici 2009 als organismes autònoms i l’entitat pública empresarial, a la 
participació en societats mercantils, consorcis, fundacions, associacions i altres 
entitats en què participa o col·labora econòmicament la Diputació, a les subvencions a 
consorcis, fundacions i altres ens no participats per la Diputació, i altres programes 
gestionats directament per la pròpia Diputació.  
 
Vistes les bases 66.3, 67 i 79 a 86 de les d'execució del Pressupost de la Diputació de 
l'exercici de 2010 sobre control financer, referents a l’objecte, abast, procediments, 
informes, mitjans aliens, finalitat, responsabilitats, anàlisi de la informació econòmica 
dels consorcis i altres ens i pla d'actuacions. 
 
Vist l'art. 220 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el qual determina l'objecte i procediment 
de realització del control financer. 
 
Atès que en l'informe es posen de manifest les diferents comprovacions realitzades 
mitjançant tècniques d’auditoria sobre les àrees en què s'ha organitzat la revisió, la 
documentació financera i pressupostària que hi figura i les conclusions dels informes 
d'auditoria. 
 
Atès que els antecedents i documentació justificativa de l’esmentat informe obren a la 
Intervenció General, on hauran restat a disposició per al seu examen. 
 
Per tant, comprovada l'adequada presentació de la informació financera i 
pressupostària, i el compliment de les normes i directrius que li són d'aplicació, 
procedeix a l'empara d'allò que estableix l'art. 220.4 del Text refós abans esmentat, 
trametre al Ple per al seu examen l'informe efectuat pel Servei de Control Econòmico-
Financer que depèn de la Direcció de Serveis Econòmics de la Intervenció General, en 
relació amb els diferents ens analitzats, compresos en el Pla d'actuacions en matèria 
de control financer efectuat durant l'exercici de 2011, respecte a l'exercici 
pressupostari de l'any 2010. 
 
Vist l’apartat 4.1.4, lletres b) i c), de la Refosa 1/2011, 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.  
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de les actuacions de control financer 
efectuades durant l'exercici de 2011, respecte a l'exercici pressupostari de l'any 2010, 
en compliment del Decret dictat amb data 29 de març de 2011, pel President delegat 
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, referit al seguiment de les mesures correctores 
del control de l'exercici 2009, als organismes autònoms i l’entitat públiques 
empresarials, a la participació en societats mercantils, consorcis, fundacions, 
associacions i altres entitats en què participa o  col·labora econòmicament la 
Diputació, a les subvencions a consorcis, fundacions i altres ens no participats per la 
Diputació, i altres programes gestionats directament per la pròpia Diputació, en la 
forma que resulta de l'informe emès pel Servei de Control Econòmico-Financer. 
 
Segon.- FACULTAR el president delegat de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, per  
adoptar les mesures necessàries per corregir les deficiències que estimi oportunes a la 
vista de l'informe esmentat. 
 

I el Ple en restà assabentat. 
 

Servei de Programació 
 
4.- Dictamen de data 14 de novembre de 2011, que proposa aprovar diverses 
modificacions de crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici 
de 2011, i donar compte del corresponent informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació, per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris entre 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 2011. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de 
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del 
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de 
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Atès que la modificació proposada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat en l’aplicació 31100 / 453A0 / 21000 de l’estat de despeses del 
pressupost 2011, és per poder atendre les despeses derivades de les actuacions 
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d’emergència necessàries per reparar els danys ocasionats per l’episodi de pluges 
dels passats dies 3 i 4 de novembre en diverses carreteres de la xarxa provincial. 
 
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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i 
de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,  l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 18/2011 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2011, que recull suplements de crèdits i crèdits extraordinaris,  
per un import total de nou-cents quaranta-sis mil cinc-cents seixanta-un euros amb dos 
cèntims (946.561,02) €, amb el detall que es recull en l’annex, que es considerarà part 
integrant d’aquest acord a tots els efectes. 

 
Segon.- DECLARAR L’EMERGÈNCIA de les actuacions necessàries per reparar els 
danys ocasionats per l’episodi de pluges dels passats dies 3 i 4 de novembre en 
diverses carreteres de la xarxa provincial. 
 
Tercer.- DETERMINAR que la modificació per suplement de crèdit en l’aplicació 
pressupostària 31100 / 453A0 / 21000, “Conservació ordinària – Gestió directa”, 
d’import total de cinc-cents cinquanta-sis mil setanta-cinc euros amb cinquanta-nou 
cèntims (556.075,59) €, serà immediatament executiva, a l’empara i amb les 
condicions previstes a l’article 38.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i l’article 
177.6 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart.- 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. 
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Cinquè.- 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. Pel que fa a la modificació per suplement de crèdit esmentada 
en l’apartat Tercer precedent, si n’hi hagués, les reclamacions s’hauran de resoldre en 
els vuit dies següents a la seva presentació, i s’entendran desestimades si no es 
notifica la resolució als interessats dins d’aquest termini, tot plegat com és previst als 
articles que s’hi citen.   
 
Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Setè.- 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. 
 
Tresoreria 
 
5.- Dictamen de data 7 de novembre de 2011, que proposa donar compte del grau 
de compliment dels terminis de pagament del període comprés entre l’1 de juliol 
i el 30 de setembre de 2011. 
 

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, estableix, en els article 4 i 5 una sèrie d’obligacions de subministrament 
d’informació, entre d’altres, per les Administracions Públiques. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels Tresorers o, en el seu 
defecte, els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei pel pagament de les 
obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini. 
 

Igualment, l’article 5 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà a 
l’informe trimestral al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o 
documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des 
de la seva anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor l’absència de tramitació dels mateixos. 
 

Vist aquests antecedents, la Diputació de Barcelona va establir els procediments per 
donar la informació trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament, 
mitjançant un Decret del President de la Diputació de data 3 de març de 2011. 
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Vist l’informe de la Tresoreria de data 4 de novembre de 2011, que es reprodueix tot 
seguit: 
 

D’acord amb el que preveu l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Tresoreria ha elaborat 
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la llei pel pagament de les 
obligacions de l’entitat local. 
 

Aquest informe fa referència a les factures corresponents a la Diputació de 
Barcelona, a l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Institut del Teatre, a el Patronat 
d’Apostes, a la Fundació Pública Casa Caritat i a la Xarxa Audiovisual Local. 
 

Aquest primer informe, a partir de l’aprovació de la Llei, s’ha elaborat referit al 
període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2011. 

 

a) Diputació de Barcelona i organismes autònoms. 
A efectes de la confecció de l’informe s’han tingut en compte totes les factures 
registrades en el període esmentat, sense distingir entre les que feien referència a 
contractes signats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei o amb posterioritat. 
 
La comprovació dels terminis de pagament s’ha fet sobre les obligacions 
registrades en el Registre general de factures, corresponents als capítols 1, 2 i 6 
dels pressupostos de les entitats esmentades.  
 
S’han agafat totes les factures registrades en el període comprés entre l’1 de gener 
de 2011 i el 30 de juny de 2011 i s’han seleccionat les corresponents als capítols 
esmentats; per totes aquestes s’ha calculat el termini de pagament, per diferència 
entre la data de registre de les factures i la data de pagament de les mateixes, per 
les factures pagades en el període d’1 de juliol a 30 de setembre. 
 
D’acord amb el previst a l’article 3.3 de la Llei 15/2010, s’ha agafat com a termini de 
pagament a complir el de 50 dies. 
b) Xarxa Audiovisual Local. 
 
S’ha incorporat la documentació facilitada per la Gerència de la XAL, elaborada 
d’acord amb els criteris establerts en la Llei 15/2010. 
 
Terminis de pagament. 
 
Diputació de Barcelona 

 
Diputació de Barcelona Import % Nombre % 
Factures pagades 30.615.509,86 100,00% 7.115 100,00%
Factures pagades dins de termini 27.584.370,13 90,10% 6.273 88,17%
Factures pagades fora de termini 3.031.139,73     9,90% 842 11,83%
Obligacions pendents de pagament fora de 
termini 279.659,97  98 
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El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període 
comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2011 ha estat de 30 dies. 

 
Organisme de Gestió Tributària 

 
Organisme de Gestió Tributària Import % Nombre % 
Factures pagades 3.404.877,90 100,00% 720 100,00%
Factures pagades dins de termini 2.613.865,08 76,77% 632 87,78%
Factures pagades fora de termini 791.012,82 23,23% 88 12,22%
Obligacions pendents de pagament fora de 
termini 589.139,75  19

 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període 
comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2011 ha estat de 51 dies. 

 
Institut del Teatre 

 
Institut del Teatre Import % Nombre % 
Factures pagades 705.904,95 100,00% 384 100,00%
Factures pagades dins de termini 691.566,17 97,97% 381 99,22%
Factures pagades fora de termini 14.338,78 2,03% 3 0,78%
Obligacions pendents de pagament fora de 
termini 4.080,00  1

 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període 
comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2011 ha estat de 36 dies. 
 
Patronat d’Apostes 

 
Patronat d'Apostes Import % Nombre % 

Factures pagades 182.396,09
100,00

% 75
100,00

%

Factures pagades dins de termini 182.396,09
100,00

% 0
100,00

%
Factures pagades fora de termini 0,00 0,00% 0 0,00%
Obligacions pendents de pagament fora de 
termini 136.627,74  1

 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període 
comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2011 ha estat de 8 dies. 
 
Fundació Pública Casa Caritat 
 
No s’ha tramitat cap factura durant el període referit. 
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Xarxa Audiovisual Local. 
 

Xarxa Audiovisual Local Import % Nombre % 
Factures pagades 1.905.208,21 100,00% 341 100,00%
Factures pagades dins de termini 1.905.208,21 100,00% 341 100,00%
Factures pagades fora de termini 0 0 0 0
Obligacions pendents de pagament fora de 
termini 0  0

 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període 
comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2011 ha estat de 34 dies. 
 
Diputació de Barcelona (dades agregades) 

 
Total Agregat Import % Nombre % 
Factures pagades 36.813.897,01 100,00% 8.635 100,00%
Factures pagades dins de termini 32.977.405,68 89,58% 7.702 89,20%
Factures pagades fora de termini 3.836.491,33 10,42% 933 10,80%
Obligacions pendents de pagament fora de 
termini 1.009.507,46  119

 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període 
comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2011 ha estat de 32 dies. 

 
INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT 

(art. 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol  decret de la Presidència de data 3 de 
març de 2011) 

 

Període: 3T 2011 
 

Informe de la Intervenció General en relació a les factures o documents anàlegs 
respecte dels quals, a 30 de setembre de 2011, han transcorregut més de 3 mesos 
sense que s’hagi tramitat l’obligació reconeguda. 
 
1. En la Diputació de Barcelona, l’Organisme Autònom Institut del Teatre, 

l’Organisme Autònom Patronat d'Apostes, la Fundació Pública Casa de Caritat 
ni en la Xarxa Audiovisual Local (XAL), no hi ha cap factura rebuda abans de 
l’1 de juliol de 2011 que hagi quedat sense tramitar. 

 
2. En l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) han quedat pendents de tramitar 

les factures que es relacionen tot seguit, per les causes que respectivament 
s’especifiquen: 

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

965 2011C3404800 27/04/2011 02/03/2011 XXX TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. 23.518,93 
966 2011B2899800 27/04/2011 02/03/2011 XXX TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. 22.470,39 

1121 2011D3880800 11/05/2011 04/05/2011 XXX TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. 23.819,03 
1377 50901108 16/06/2011 31/05/2011 XXX TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. 24.623,37 
1475 TM0111632011F

4743500 
17/06/2011 03/06/2011 XXX TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA 3.811,57 
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N. registre Text explicatiu del concepte facturat Justificació de la falta de tramitació: 

   

965 
Fra. 2011C3404800.-  Servei de telefonia. Període: Març 
2011 

DISCREPANCIA EN LA FACTURACIÓ. PENDENT INFORME 
DIPUTACIÓ 

966 
Fra.2011B2899800.- Servei de telefonia .- Període: 
Febrer 2011 

DISCREPANCIA EN LA FACTURACIÓ. PENDENT INFORME 
DIPUTACIÓ 

1121 
Fra. 2011D3880800.- Servei de telefonia .-Fix.- Període: 
Abril 2011 

DISCREPANCIA EN LA FACTURACIÓ. PENDENT INFORME 
DIPUTACIÓ 

1377 
FRA. 5091108. T00111632011E4678100. Període 05-
2011. 

DISCREPANCIA EN LA FACTURACIÓ. PENDENT INFORME 
DIPUTACIÓ 

1475 
FRA. 5090-1108 TM0111632011F4743500. PERÍODE 
06/2011 

ERROR FACTURA. HAN D'ENVIAR ABONAMENT 

 
En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Tresoreria eleva al Ple, previ informe de la Intervenció General i de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona referent als terminis de pagament de les factures registrades 
en la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i la seva entitat pública 
empresarial, dins del període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de  2011, 
d’acord amb el previst en la Llei 15/2010. 
 

Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona referent a les factures o documents 
justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos, amb el mateix abast i termini que el punt 
anterior. 
 

Tercer.- TRAMETRE l’informe emès per la Tresoreria de la Diputació de Barcelona, 
conjuntament amb la informació incorporada per la Intervenció General, als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, i de la Generalitat de Catalunya. 
 

Quart.- PUBLICAR les dades agregades d’aquests informes en la seu electrònica 
corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 

I el Ple en restà assabentat. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària  
 
6.- Dictamen de data 28 d’octubre de 2011, que proposa acceptar la mutació de 
domini públic d’una torre de vigilància de prevenció d’incendis situada a l’Espai 
Natural del Garraf. 
 
Vist que el dispositiu de vigilància i prevenció d’incendis forestals que coordina a nivell 
metropolità el Consorci del Parc Natural de la Serra Collserola incloïa, entre d’altres la 
titularitat d’una torre de vigilància d’incendis anomenada “Sierra” ubicada al municipi 
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de Gavà, dins de l’àmbit de l’Espai Natural del Garraf gestionat per la Diputació de 
Barcelona. 
  
Vist que en el conveni formalitzat en data 10 de juny de 2010 entre el Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola i l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona es va establir que la Diputació de Barcelona es faria càrrec de la gestió i el 
manteniment respecte a la torre de vigilància d’incendis “Sierra”, ubicada al municipi 
de Gavà, conveni que resta vigent.  
 
A petició de la Diputació de Barcelona, i per tal de cedir la titularitat de la torre a l’òrgan 
gestor de l’Espai Natural, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va 
realitzar les actuacions pertinents per a localitzar el propietari de la finca on s’emplaça 
la torre per regularitzar la situació patrimonial de la torre de vigilància “Sierra”. 
 
Com a conseqüència d’aquestes actuacions, amb data 3 de juny de 2011 el Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola va signar un conveni amb l’empresa La 
Clota SL, propietària d’aquesta parcel·la, en el que aquesta va acceptar l’ocupació de 
part de la finca per a la instal·lació de la torre de vigilància de prevenció d’incendis 
“Sierra”, per un període de quatre anys, i va autoritzar un dret de pas permanent per a 
tasques pròpies de  manteniment de la torre de vigilància. 
 
Vist que amb data 8 de juny de 2011, i pel decret del President del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, es va aprovar la mutació de domini públic de la torre 
de vigilància de prevenció d’incendis “Sierra”, a favor del Parc del Garraf gestionat per 
la Diputació de Barcelona, i que aquesta mutació de domini públic resta condicionada 
a l’acceptació expressa per part de la Diputació de Barcelona. 
 
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 
dates 14 i 17 d’octubre de 2011, respectivament.  
 
Atès el que es disposa a la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques en el seu art. 71 (com a normativa no bàsica) a on es 
defineix la mutació demanial. 
 
Atès el que disposa l’article 27 del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals, que preveu que les mutacions de domini públic enteses 
com a canvi de subjecte o de destinació dels béns de domini públic sense que perdin 
la seva naturalesa jurídica, requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti 
l’oportunitat del canvi.  
 
Atès el que disposa l’article 33.2 lletra g) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, a on s’estableix que és el Ple de la Diputació el competent per 
aprovar les alteracions de les qualificacions jurídiques dels béns de domini públic.  
 
En conseqüència, el Cap sotasignat proposa a l’II.lm.  Sr. President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns que elevi al Ple, previ l’informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’aprovació dels 
següents 
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ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR, per part de Diputació de Barcelona, la mutació de domini públic 
d’una torre de vigilància d’incendis anomenada “Sierra”, ubicada al municipi de Gavà. 
 
Segon.- DONAR D’ALTA la torre de vigilància de prevenció d’incendis anomenada 
“Sierra”, ubicada al municipi de Gavà, a l’Inventari de béns i drets de la Diputació de 
Barcelona, amb el següent valor patrimonial, segons el certificat expedit pel Secretari 
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, de data 26 de juliol de 2011, i 
que es transcriu a continuació: 
 

- Torre “Sierra”. Valor d’adquisició: 34.067,77 €. Amortització acumulada: 
15.764,37 €. Valor net comptable: 18.303,40 €. 

 
Tercer.- ASSUMIR, per part de la Gerència d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, la gestió de la torre de vigilància de 
prevenció d’incendis anomenada “Sierra”. 
 
Quart.- SUBROGAR-SE, per part de la Diputació de Barcelona, en els drets que tingui  
el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola sobre la parcel·la on es troba 
instal·lada la torre, objecte d’aquesta mutació de domini públic. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
7.- Dictamen de data 27 d’octubre de 2011, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats 
tributs i ingressos de dret públic municipals.  
 
El ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental en data 13 d’octubre de 2011 acordà 
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic locals que en el susdit acord s’enumeren. 
 

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
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Vist 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 del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, en data 13 d’octubre 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 per la prestació del servei del Mercat de Fruites i Verdures i altres productes 
alimentaris (Mercavallès) 
 
Les funcions que en relació a la recaptació de la taxa es deleguen són: 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Taxa/preu públic per la utilització del servei de recollida de residus de Mercavallès 
 
Les funcions que en relació a la recaptació de la taxa es deleguen són: 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Taxa per l’ús i l’aprofitament especial de la zona reservada per aparcaments de 
vehicles a Mercavallès 
 
Les funcions que en relació a la recaptació de la taxa es deleguen són: 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
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 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Taxa per a les actuacions d’avaluació ambiental 
 
Les funcions que en relació a la recaptació de la taxa es deleguen són: 
 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. 
 
V – Preu públic per al servei de transport escolar col·lectiu no obligatori 
 
Les funcions que en relació a la recaptació de la taxa es deleguen són: 
 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. 
 
VI – Qualsevol altre ingrés de dret públic 
 
Les funcions que en relació a la recaptació de la taxa es deleguen són: 
 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. 
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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 del Consell de delegació del  
Consell Comarcal. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Entitat 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
8.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2011, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Dosrius, 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 Dosrius en data 15 de setembre de 2011 acordà l’ampliació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, 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 
Dosrius, en data 15 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: 
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I - Concessions administratives 
 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. 
 
II – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
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 24 d’octubre de 2011, que proposa l’acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Igualada, a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de tributs i 
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
El ple de l’Ajuntament d’Igualada en data 27 de setembre de 2011 acordà la 
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
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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 modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament 
d’Igualada, en data 27 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 – Impost sobre béns immobles 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II - Taxa de recollida d’escombraries domiciliàries i comercials, taxa d’entrada de 
vehicles i taxa de cementiri municipal. 
 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. 
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Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon de la modificació i especificació de la 
delegació adoptat pel ple de l’Ajuntament d’Igualada de data 27 de setembre de 2011 
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 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe 
· Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques 
· Actuacions d'informació i assistència als contribuents 
· Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
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 
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IV – Taxa de recollida d’escombraries domiciliàries i comercials, taxa d’entrada de 
vehicles i taxa de cementiri municipal 
 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 
 
V – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil. 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals  
 Revisió de les autoliquidacions presentades  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  
 
VII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
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 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
competent. 

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

VIII – Taxa per l’expedició de documents administratius 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

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

IX – Taxes generades en els Organismes Autònoms depenents de l’Ajuntament 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

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

X – Preus públics generats en els Organismes Autònoms depenents de l’Ajuntament 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Altres ingressos tributaris 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Contribucions especials 

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

XIII – Taxa per la retirada de vehicles abandonats, taxa per la utilització privativa i 
aprofitament especial: sondatges i rases; taxa per ocupació de terrenys de domini 
públic, taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada, taxa per la utilització 
instal·lacions esportives i taxa per la prestació de serveis culturals, educatius, socials i 
lleure. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

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

XIV – Altres ingressos de dret públic no tributaris: costes judicials derivades de 
procediments contenciós-administratius 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
competent. 

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

XV – Altres ingressos de dret públic no tributaris: concessions administratives, 
execucions subsidiàries, sancions diverses, publicitat radiofònica i quotes 
urbanístiques 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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10.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2011, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, 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 Sant Cebrià de Vallalta en data 22 de setembre de 2011 
acordà l’ampliació de 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. 
 
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 Sant 
Cebrià de Vallalta, en data 22 de setembre 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 ocupació de via pública 
 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. 
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 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. 
 
11.- Dictamen de data 24 d’octubre de 2011, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 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 Sant Esteve de Palautordera en data 28 de setembre 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. 
 
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 l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera, en data 28 de setembre 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 – Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
 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 
 
II – Impost sobre construccions i taxa per les llicències urbanístiques i d’activitats 
 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 
 
III – Multes coercitives i execucions subsidiàries 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament 
 Recaptació dels deutes en període executiu 
 Liquidació d’interessos de demora 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
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. 
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12.- Dictamen de data 27 d’octubre de 2011, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de liquidació i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en data 19 d’octubre de 2011 acordà 
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
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. 
 
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 Sant 
Fruitós de Bages, en data 19 d’octubre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen: 
 
- Quotes urbanístiques 
 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 acords. 
 
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 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 19 d’octubre de 2011, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere 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 Sant Pere de Torelló en data 3 d’octubre 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. 
 
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 Sant 
Pere de Torelló, en data 3 d’octubre 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 la prestació del servei d’escola bressol i Taxa per la prestació del servei de 
subministrament de calor i aigua calenta 
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 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 segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
14.- Donar compte del Decret de la Presidència de data 14 de novembre de 2011, 
que resol declarar l’emergència per poder fer front a totes les actuacions 
necessàries provocades per les pluges dels dies 3 i 4 de novembre de 2011 en 
els sectors de Conservació de Manresa, Vilafranca i Granollers. 
 
“Vist l’informe emès, en data 8 de novembre de 2011, pel cap de l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, el qual és del següent tenor literal: 
 
“...Amb motiu de l’episodi de pluges succeït els dies 3 i 4 de novembre, li informo: 
 

 Un nombre important de carreteres de la xarxa provincial dels sectors de 
conservació de Manresa, Vilafranca i Granollers es va veure afectada per 
pluges a la calçada i els seus voltants. Les precipitacions es van anar produint 
de forma força continuada, començant el 3 fins el dia 4 de novembre. Aquestes 
pluges han provocat esllavissaments de talussos, caiguda de pedres, 
enrunament de moltes calçades, cunetes i elements de desguàs. En 
conseqüència, en un primer moment es va haver de retirar les restes de fang, 
terres i pedres acumulades a la calçada abassegant-les en les proximitats. 
Actualment en gran part de la xarxa afectada, el sistema de desguàs superficial 
és anul·lat i bona part dels passos sota calçada es troben embussats. 

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

pedra que es troben inestables que provocaran la caiguda de més material a la 
carretera si no s'estabilitzen. 
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Les principals incidències s’han produït en els següents trams de carreteres: 
 

Carretera PK inicial PK final Sector de Conservació 
BP-1101 1+400 13+410 Manresa 
BP-2427 0+000 6+320 Vilafranca 
BP-2427 7+030 8+275 Vilafranca 
BV-1031 0+000 19+159 Manresa 
BV-1038 1+665 2+823 Manresa 
BV-1081 0+000 4+838 Manresa 
BV-1106 0+000 3+470 Manresa 
BV-1123 0+000 10+820 Manresa 
BV-2111 5+670 15+850 Vilafranca 
BV-2113 0+000 2+900 Vilafranca 
BV-2122 0+000 9+328 Vilafranca 
BV-2132 0+000 2+819 Vilafranca 
BV-2136 0+000 14+195 Vilafranca 
BV-2137 0+000 2+750 Vilafranca 
BV-2141 0+000 0+620 Vilafranca 
BV-2441 9+368 13+023 Vilafranca 
BV-3003 0+000 13+419 Manresa 
BV-3008 0+000 22+160 Manresa 
BV-5156 0+000 0+550 Granollers 
C-1410z 6+900 9+010 Manresa 
C-1411b 23+464 26+517 Manresa 
C-243b 13+500 14+500 Vilafranca 
C-37z 75+000 89+152 Manresa 
N-IIz 567+330 574+650 Manresa 

 
A mesura que es van afrontant les deficiències, s’estan observant diversos danys que 
cal reparar d’immediat, al objecte de garantir la seguretat del trànsit i a la vegada el 
patrimoni de la Diputació. Molts d'ells son petites erosions i socavaments de la base de 
la part exterior de la calçada en haver creuat l'aigua per desbordament de les cunetes, 
i que debiliten la explanada fins al punt de poder generar accidents, en especial de 
vehicles pesats. La reparació en la C-243b, exigirà la ocupació temporal d’un terreny, 
amb una estimació de la corresponent indemnització al propietari de 2.500 eur. 

 
El cost previst de les actuacions a executar, IVA inclòs, s’estima en: 
 
 Actuacions Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures: 

- Sector de Conservació de Manresa:   157.005,41 euros  
- Sector de Conservació de Vilafranca:   293.681,95 euros 
 

 Actuacions Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures: 
- Obra ctra. BV-5156 (pont de Montmeló):     57.993,39 euros  
- Obra ctra. BV-2136 (Sant Pere Sacarrera):     47.394,84 euros 
 

PRESSUPOST TOTAL:    556.075,59 euros 
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Aquestes costos es justificaran una vegada s’hagin portat a terme totes les feines, 
d’acord al pressupost que s’adjunta. No es pot precisar amb exactitud, per exemple, el 
treball que portarà la estabilització dels talussos, ja que una vegada es comencin les 
feines, s’anirà descobrint les zones concretes que han quedat en situació inestable, i 
que s’han de sanejar per a mantenir la carretera en condicions de seguretat per al 
trànsit. 
 
A la vista de l’anteriorment mencionat, es proposa que es declarin aquestes actuacions 
d’emergència...”. 
 
Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com 
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 97 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu que el President 
de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació 
d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les 
administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Atès que la despesa inicial aproximada de 556.075,59 EUR, IVA inclòs, s’adjunta  
pressupost estimatiu a la present resolució com a Annex I,  podria anar amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/31100/453A0/21000 del pressupost de l’exercici 2011 
d’aquesta Corporació, condicionat a l’efectivitat de la corresponent modificació de 
crèdit, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior a la 
prevista com a conseqüència del desenvolupament de les actuacions. 
 
Atès l’apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
decret de la Presidència, de data 8 de setembre de 2011 (núm. 7931/11) i publicada 
en el BOPB de 23 de setembre de 2011, que atribueix competència a la Presidència 
d’aquesta Corporació, per l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple 
i de la Junta de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de 
ratificació en la següent sessió que celebri. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- DECLARAR l’emergència per poder fer front a totes les actuacions 
necessàries provocades per les pluges dels dies 3 i 4 de novembre de 2011 en els 
sectors de Conservació de Manresa, Vilafranca i Granollers, de conformitat amb 
l’informe tècnic reproduït en la part expositiva del present Decret. 
 
Segon.- APROVAR el pressupost aproximat com a Annex I,  per poder fer front a totes 
les  despeses derivades de les actuacions necessàries per un import aproximat de  
556.075,59 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
G/31100/453A0/21000 del Pressupost d’aquesta Diputació per a l’exercici 2011, 
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condicionat  a l’efectivitat de la corresponent modificació de crèdit,  sense perjudici que 
aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com a 
conseqüència del desenvolupament de les mateixes. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple Corporatiu,  en la primera sessió 
que celebri. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
15.- Dictamen de data 4 de novembre de 2011, que proposa l’acceptació d’una 
acció concertada amb els municipis de la província de Barcelona consistent en 
la prestació d’un suport específic per a la promoció d’habitatge protegit, d’una 
encomanda de gestió que inclou l’estudi, el seguiment del desenvolupament de 
les promocions i la selecció d’empreses promotores mitjançant el Registre 
d’Entitats Promotores d’Habitatge Protegit i, per últim, d’un Conveni Tipus per 
formalitzar les adhesions dels municipis interessats. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats (en endavant GSHUA) de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, assumeix el 
compromís de millorar les condicions d’accés i exercici del dret a un habitatge digne, 
tal com es preveu a l’article 47 de la Constitució Espanyola de 1978. Aquest 
compromís s’estén a la implantació i control de les activitats productives en el marc 
d’un model urbanístic sostenible, entenent que aquest és un dels reptes que afronten 
els nostres pobles i ciutats i que l’actuació dels poders públics en aquest camp ha de 
ser conjunta, ferma i decidida. 
 
Per assolir aquest objectiu i a l’empara de l’article 36 (1.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i de l’article 91 (2.b.) del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, la GSHUA presta als municipis de la província assistència i cooperació 
tècnica, jurídica i econòmica, bàsicament en les àrees d’habitatge protegit i gestió de 
l’urbanisme. 
 
La Diputació de Barcelona va iniciar les primeres actuacions per a impulsar 
l’establiment d’un Registre d’Entitats Promotores d’Habitatge Protegit (en endavant 
Registre d’Entitats), amb l’objectiu de poder seleccionar per als ens locals interessats 
els promotors més idonis per a dur a terme operacions d’alienació de sòl públic 
destinat a la construcció d’habitatges i d’atorgament d’un dret de superfície, respecte 
del sòl públic a edificar, o bé una concessió administrativa d’obra pública i la seva 
explotació.  
 
El Registre d’Entitats es va inserir en el marc d’un procediment especial, actualment  
vigent, emparat en la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell del 31 
de març de 2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes 
públics d’obres, de subministrament i de serveis, que preveu en el seu article 34 unes 
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normes particulars sobre construcció d’habitatges socials, habilitant l’Administració per 
acudir a un procediment especial d’adjudicació destinat a l’elecció dels contractistes 
més adequats. 
 
El procés per a fer realitat aquesta iniciativa va culminar l’any 2007 amb la constitució 
del Registre d’Entitats Promotores d’Habitatge Protegit de manera convinguda amb el 
món local on, a més, es va fer una primera inclusió d’empreses. 
 
Durant la vigència del Registre s’han produït canvis normatius de gran transcendència, 
tant en matèria de contractació, com en l’àmbit de l’habitatge protegit; a més, l’actual 
context de crisi financera i econòmica que pateix el sector aconsella una revisió del 
model de Registre d’Entitats, tal i com s’expressa en la memòria elaborada per la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, de data 6 d’abril de 2011. 
 
Es per això que, com a conseqüència de la situació exposada, dintre del marc d’una 
acció concertada amb el món local que tingui com a objectiu principal posar a 
disposició dels ajuntaments instruments que afavoreixin la promoció d’habitatge 
protegit, s’ha considerat necessari endegar un nou Registre d’Entitats adaptat als 
canvis legislatius i a les noves circumstàncies esdevingudes.  
 
II. ACCIÓ CONCERTADA 
 
Com s’ha dit anteriorment, davant la creixent preocupació dels municipis per la gestió 
de l’habitatge protegit, la Diputació de Barcelona, mitjançant la GSHUA, vol impulsar 
una acció concertada consistent en posar al servei dels ens locals instruments que 
facilitin les polítiques d’habitatge protegit. 
 
D’acord amb l’apartat 1 de l’article 130 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’acció concertada té per 
objecte el foment i la promoció per un ens local d’activitats socials o econòmiques 
d’interès públic, amb caràcter plurisubjectiu i d’interès comú per al sector concertat i 
pot referir-se, segons estableix l’apartat segon d’aquest mateix article, entre d’altres, a 
fins de política del sòl.  
 
En el mateix sentit, l’article 242.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que el foment i la 
promoció de les activitats socials o econòmiques d’interès públic es poden exercir per 
mitjà de l’acció concertada. 
 
En aquest supòsit, l’acció concertada consistiria bàsicament en l’estudi de les 
necessitats de sòl de cada municipi, en totes les actuacions prèvies per a la definició 
de l’oferta d’habitatges per tal que sigui adequada a la demanda existent, en la 
tramitació i seguiment de l’expedient de contractació per a la promoció d’habitatge 
protegit i en la selecció, mitjançant el Registre d’Entitats, d’empreses capacitades per a 
promoure i gestionar aquest tipus d’habitatges de manera convinguda amb els 
ajuntaments de la província de Barcelona.  
 
Així, els ens locals que ho sol·licitin, tant si disposen de sòl, com si pretenen generar-lo 
per a aquestes finalitats, podran adreçar-se a la GSHUA per tal que aquesta realitzi  
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totes les actuacions necessàries de caràcter previ fins a la convocatòria de les entitats 
inscrites en el Registre i gestioni l’expedient que finalitzarà amb una proposta de 
selecció de l’empresa més adient per a dur a terme la promoció d’habitatge a favor 
dels ens locals. Amb aquestes actuacions es pretén agilitar al màxim els tràmits per a 
la selecció de les entitats, així com procurar l’adequació de les empreses a les 
necessitats reals dels municipis.  
 
III. ENCOMANDA DE GESTIÓ 
 
L’encàrrec o encomanda de gestió és la figura administrativa que permetrà realitzar la 
tramitació de l’expedient de contractació per a la promoció d’habitatge protegit per 
compte dels ens locals, a través del Registre d’Entitats constituït a aquest efecte i 
gestionat per la GSHUA. 
 
L’encomanda de gestió és un instrument jurídic que ve regulat a l’article 10 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, així com en l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, 
que permet a les entitats de dret públic encarregar a altres administracions públiques, 
per raons d’eficàcia o quan no es disposi dels mitjans tècnics idonis per al seu 
desenvolupament, la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de 
la seva competència, sense que suposi cessió de titularitat de la competència ni dels 
elements substantius del seu exercici. 
 
Les gestions principals d’aquesta encomanda inclourien l’estudi, el seguiment del 
desenvolupament de les promocions d’habitatge endegades pels municipis i la 
proposta de selecció d’empreses promotores mitjançant el Registre d’Entitats. 
 
IV. APROVACIÓ D’UN CONVENI TIPUS 
 
Per a la formalització de l’esmentada encomanda de gestió és necessària l’acceptació 
per part de l’Administració encomanada, és a dir, la Diputació de Barcelona, mitjançant 
l’òrgan competent, que en el present cas és el Ple, de conformitat amb l’article 47.2 h) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com la de 
l’ens local sol·licitant.  
 
En aquest punt, cal recordar que, com s’ha dit, l’encomanda de gestió no comporta la 
cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici i, 
per tant, és responsabilitat de l’entitat que proposa l’encomanda, aprovar els actes o 
resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en què s’integri l’activitat material 
objecte de l’encomanda (art. 10.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya). 
 
Per tot això es proposa l’aprovació d’un conveni tipus que comporti una acceptació 
genèrica per part de la Diputació de Barcelona, la qual tindrà efectes pel mer fet de 
l’adhesió dels ajuntaments peticionaris al referit instrument.  
 
Aquest conveni tipus regularà les actuacions que s’esdevinguin en el marc de 
l’encomanda de gestió i servirà, alhora, d’instrument de formalització d’aquesta. 
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V. PROPOSTA 
 
Vist l’acte d’iniciació, de data 6 d’abril de 2011, que dóna conformitat a la memòria 
justificativa que consta a l’expedient per a la constitució d’un Registre d’Entitats 
Promotores d’Habitatge Protegit de manera convinguda amb el món local. 
 
Vistes les necessitats d’endegar una acció concertada amb els ajuntaments de la 
província de Barcelona per al foment i la promoció d’habitatge protegit mitjançant la 
figura del Registre d’Entitats Promotores d’Habitatge Protegit consistent, bàsicament, 
en l’estudi, el seguiment del desenvolupament de les promocions i la selecció 
d’empreses promotores. 
 
Vist que, per tot això, cal procedir a l’aprovació d’un conveni tipus per part del Ple de la 
Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, on es faci constar els termes de l’encomanda de gestió per a 
dur a terme les accions abans esmentades, la qual cosa comportarà una acceptació 
genèrica de l’encomanda per part d’aquesta Corporació, que tindrà efectes a partir de 
l’adhesió dels ajuntaments interessats. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Gerència de Serveis proposa a la delegació d’infraestructures, urbanisme i habitatge 
que, amb la conformitat de la presidència delegada de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, s’elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de seguiment de 
Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar l’acció concertada per als ajuntaments de la província de Barcelona 
consistent en l’estudi, seguiment i desenvolupament de les promocions d’habitatge 
protegit, prestació d’un suport específic per al foment d’aquest tipus d’habitatge i 
selecció d’empreses promotores en el marc del Registre d’Entitats Promotores 
d’Habitatge Protegit endegat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Acceptar genèricament l’encomanda de gestió per a dur a terme l’acció 
concertada, la qual inclourà l’estudi, el seguiment del desenvolupament de les 
promocions i la selecció de les entitats promotores mitjançant el Registre d’Entitats 
Promotores d’Habitatge Protegit. L’esmentada encomanda de gestió tindrà efectes a 
partir de l’adhesió dels ens locals interessats, la qual es produirà mitjançant l’aprovació 
de la minuta d’un conveni específic elaborada a partir del conveni tipus aprovat a 
aquest efecte.  
 
Tercer.- Aprovar el conveni tipus que actuarà com a instrument de formalització de 
l’encomanda de gestió, el qual es transcriu literalment a continuació: 

 
 
“CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ ENTRE .................................................... I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA FORMALITZACIÓ D’UNA ENCOMANDA DE 
GESTIÓ RELATIVA A UNA PROMOCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT UBICADA 
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A.................................,,EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT QUE 
INCLOU EL SEU  L’ESTUDI I SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT, AIXÍ COM LA 
SELECCIÓ DE LES EMPRESES PROMOTORES MITJANÇANT EL REGISTRE 
D’ENTITATS PROMOTORES D’HABITATGE PROTEGIT  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

Diputació de 
Barcelona   

 
 Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, Vicepresident tercer i 

President  delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, facultat d’acord amb la Refosa núm. 
1/2011 sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple 
(B.O.P. de 23/09/2011), assistit pel Secretari delegat, Sr. 
Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides 
pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7932/11, 
de data 8 de setembre de 2011 (BOPB  de 23.09.11). 
 

.................... 
 

 Il·lm./a Sr./a ....................., .......................... de ..........., 
degudament facultat/autoritzat per aquest acte, assistit per 
el/la, Secretari/ària de la Corporació,  Sr/a. ............ 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- El Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, així com el Títol VII 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, atorguen a les diputacions competències d’assistència i 
cooperació als municipis. 

 
II.- La Diputació de Barcelona assumeix el compromís de millorar les condicions 
d’accés i exercici del dret a un habitatge digne i d’implantació i control de les 
activitats productives en el marc d’un model de creixement urbanístic sostenible, 
assumint que és aquest un dels reptes que afronten els nostre pobles i ciutats i que 
l’actuació dels poders públics ha de ser conjunta, ferma i decidida en aquest camp. 

 
III.- Per fer efectiu aquest compromís, la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, presta als municipis de la 
província assistència i cooperació tècnica, jurídica i econòmica en les àrees de 
promoció d’habitatge protegit i gestió d’urbanisme. 
 

Dades identificatives 
Ens local que signa 
el conveni: 

 

N.I.F. ens local:  
Servei Gestor de la 
Diputació: 

Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
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IV.- En aquest context, la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
pretén impulsar una acció concertada per tal de posar a l’abast dels municipis de la 
província de Barcelona un instrument per a l’estudi, projecció i foment d’obra nova i 
de rehabilitació d’habitatge protegit per qualsevol fórmula de transmissió i de cessió 
d’ús admesa en dret i,  per aconseguir-ho, ha constituït un Registre d’Entitats per a 
gestionar i promoure habitatge protegit de manera convinguda amb el món local.  
 
V.- Com sigui que l’ens local sotasignat ha sol·licitat suport a la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats per tal d’endegar determinades accions que 
responen als objectius de la Diputació de Barcelona i s’inscriuen en els àmbits 
d’actuació esmentats, es fa necessari establir un marc de col·laboració estable 
entre aquesta Corporació i el referit ens local per tal d’impulsar dites actuacions en 
funció de les disponibilitats i recursos d’ambdues institucions. 
 
VI.- Per tal de donar compliment a aquesta sol·licitud, de conformitat amb allò 
disposat a l’apartat 5, de l’article 10 de la Llei 26/10, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, cal subscriure el 
present conveni per tal de formalitzar una encomanda de gestió que inclou l’estudi i 
el seguiment del desenvolupament d’una promoció d’habitatge protegit ubicada 
a........................................., així com la selecció de les empreses promotores, 
mitjançant el Registre d’Entitats Promotores d’Habitatge Protegit. 
 
VII.- La minuta del conveni va ser aprovada per acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona de data................................................. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per 
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte del conveni 
 
El present conveni, el qual s’insereix en el marc de l’acció concertada endegada per 
aquesta Corporació per tal de posar a disposició dels ens locals instruments que 
afavoreixin la promoció d’habitatge protegit, té l’objectiu de formalitzar una encomanda 
de gestió a instàncies de l’ens local intervinent. Aquesta encomanda de gestió inclou 
l’estudi, el desenvolupament d’una promoció d’habitatge protegit ubicada 
a..............................................., així com  la selecció de les empreses promotores 
mitjançant el Registre d’Entitats Promotores d’Habitatge Protegit . 
 
(si s’escau, s’indicaran altres determinacions generals de l’ens local en relació a la 
promoció d’habitatge protegit  a desenvolupar (negoci  jurídic del sòl, destinació dels 
habitatges..............................................) 
 
SEGON.- Tipus de suport 
 
L’actuació de la Diputació de Barcelona pel que fa a l’encomanda de gestió objecte 
d’aquest conveni tipus consistirà en la prestació d’un suport específic per a la 
promoció d’habitatge protegit que inclou: 
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L’assistència en relació a l’elaboració de l’estudi de la viabilitat de la promoció  
 L’encomanda de gestió en relació a la selecció d’entitats promotores mitjançant 

l’esmentat Registre d’Entitats. 
 L’assistència en relació al seguiment del desenvolupament de la promoció i de 

les obligacions del promotor. 
 
TERCER.- Aportació econòmica de l’ens local  
 
El suport específic amb caràcter general no comporta contraprestació econòmica 
per part de l’ens local.  
 
No obstant l’anterior, les despeses que es poguessin derivar de la contractació 
externa de serveis de professionals per a la redacció de documents o estudis 
específics tècnics (per exemple, geotècnics, topogràfics, avantprojectes o projectes 
bàsics), jurídics, econòmics, comercials, etc., bé per tractar-se de documents 
necessaris integrants de l’expedient de contractació o bé per haver estat 
recomanats al document d’estudi de viabilitat de la promoció, aniran a càrrec de 
l’ens local, previ coneixement del mateix.  
 
La forma de contractació, import de la despesa, en el seu cas avançament per la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, així com el seu 
reintegrament, es regularà mitjançant document posterior que constituirà annex del 
present conveni. 
 
QUART.- Delegació de la gestió (si escau)  
 
 La gestió es delega a favor de 

............................................................................................. 
 
 Es podrà delegar la gestió a favor d’un ens instrumental de l’ajuntament 

.................................................................................................................................

............. 
 
(En qualsevol cas s’indicaran ja sigui en el propi conveni o mitjançant notificació de 
l’acord posterior d’aprovació de la delegació de la gestió les dades d’identificació: 
denominació, NIF, domicili,. representant, abast i naturalesa de la dita delegació de 
gestió; es facilitarà còpia dels seus estatuts reguladors i dels poders legitimadors de 
la representació.).  
 
CINQUÈ.- Compatibilitat de l’assistència  
 
L’assistència que la Diputació de Barcelona, per mitjà de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, presta a l’ens local interessat en els àmbits 
esmentats en el pacte primer d’aquest conveni, són compatibles amb altres 
assistències i ajuts. 
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SISÈ.- Comissió de seguiment  
 
Per assegurar la coordinació de les iniciatives i actuacions previstes en el present 
conveni, es podrà constituir una Comissió Tècnica de Seguiment integrada 
paritàriament per representants de cadascuna de les parts, que tindrà per funció, 
entre d’altres, la d’adoptar els criteris de col·laboració a nivell operatiu i financer, si 
s’escau, i la d’acordar les especificacions necessàries pel correcte 
desenvolupament dels compromisos fruit del conveni. 
 
SETÈ.- Imatge i comunicació  
 
Ambdues parts s’obliguen a introduir en tot el material que s’editi, ja sigui escrit, 
gràfic, audiovisual o altres, la referència a la col·laboració establerta en aquest 
conveni. 
 
En relació a la promoció d’habitatge, s’haurà de incloure en tots els anuncis 
publicitaris, qualsevol que sigui el mitjà, la menció “Promoció d’habitatge impulsada 
per l’ens local de <municipi> amb el suport de la Diputació de Barcelona”. 
 
VUITÈ.- Drets i obligacions de les parts  
 
L’ens local ostenta la competència i els elements substantius de la concertació, i en 
conseqüència, prendrà les decisions, exercirà el control, supervisió i seguiment del 
desenvolupament integral de la promoció i, en general, del contracte. 
 
La Diputació de Barcelona concerta la promoció per encomanda de l’ajuntament i 
presta assistència a l’ens local en el seguiment de les obligacions assumides per la 
contractista en relació al desenvolupament de la promoció i, en cap cas, suposarà 
l’assumpció de responsabilitats que es derivin d’aquestes obligacions i del seu 
eventual incompliment.  
De l’anterior, es desprenen els següents compromisos per ambdues parts: 
 
Per part de la Diputació de Barcelona: 
 
 Designar un interlocutor tècnic. 
 Definir el programa de treball i les condicions d’execució, de comú acord amb 

l’ens local. 
 Elaboració i lliurament de l’estudi de viabilitat de la promoció des de la vessant 

patrimonial, urbanística, arquitectònica i econòmica, si s’escau, amb la 
recomanació de gestió d’actuacions prèvies. 

 Suport a l’ens local per a la gestió de les actuacions recomanades i, si escau, la 
contractació de la redacció o elaboració dels projectes o estudis recomanats. 

 Redactar el Quadre de Característiques de manera consensuada amb l’ens local 
que complimentarà els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Plec de 
Prescripcions Tècniques, i preparar, tota la documentació que resulti necessària, 
per tal que les entitats puguin preparar les seves propostes. 

 Preparar, convocar i proposar l’entitat més apropiada per a la realització de la 
promoció d’habitatge protegit.  
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 Un cop seleccionada l’entitat adjudicatària, la Diputació de Barcelona formularà 
la corresponent proposta d’adjudicació a l’ens local per tal que aquest l’aprovi.  

 Seguiment del desenvolupament de la promoció, de la realització del projecte, de 
l’execució de les obres i del procés d’adjudicació dels habitatges. 

 Seguiment de les obligacions assumides per la contractista en relació al 
desenvolupament de la promoció. 

 
Per part de l’ens local intervinent:  
 
 Designar un interlocutor polític i tècnic. 
 Determinar el programa inicial de la promoció (funcional de la/es edificació/ns, 

destinataris, règim tinença, règim protecció, reserves habitatges o locals, 
temporal així com qualsevol altre element). 

 Aportar la informació de caràcter jurídic, tècnic, urbanístic i econòmic que es 
requereixi sobre el sòl que es destini a la promoció d’habitatge. 

 La gestió de les actuacions prèvies recomanades a l’estudi de viabilitat, amb 
l’adopció dels acords municipals necessaris pel seu desenvolupament. 

 Aprovar l’encomanda de gestió, sense necessitat de publicació al BOPB (tràmit 
complert amb la publicació efectuada per la Diputació de Barcelona).  

 Aprovar l’acte definitiu d’adjudicació de l’empresa seleccionada i, en el seu cas, 
l’aprovació de la cessió del sòl a edificar. 

 Adoptar els acords necessaris per l’òrgan competent de l’ens local i comunicar-
los puntualment a la GSHUA. 

 Formalitzar la contractació i, si escau, atorgar l’escriptura pública. 
 Gestionar els procediments i expedients administratius que requereixi la 

contractació i, si s’escau, tramitar la comunicació corresponent davant dels 
òrgans competents de la Generalitat de Catalunya. 

 Controlar, supervisar i seguir el desenvolupament integral de la promoció i, en 
general, del contracte. 

 
En qualsevol cas, els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin 
del present conveni i de la normativa aplicable. 
 
NOVÈ.- Vigència del conveni  
 
La vigència d’aquest conveni s’inserirà dintre de la del Registre d’Entitats, la qual es 
perllongarà durant un termini màxim de 4 anys a partir de la data de la seva 
constitució. 
 
No obstant això, l’assistència de la Diputació de Barcelona finalitzarà transcorregut 
un (1) any a comptar des de l’obtenció de la qualificació definitiva dels habitatges 
amb protecció oficial, o, en el seu cas, document equivalent. 
 
Les actuacions iniciades a l’empara d’aquest conveni es tramitaran fins a la seva 
conclusió.  
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DESÈ.- Modificacions  
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex al conveni, 
formant part integrant del mateix. 
 
ONZÈ.- Incompliment  
 
 L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 

donar lloc a la seva resolució. 
 La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 

requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 

 Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
DOTZÈ.- Formes d’extinció  
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 Per avinença de les parts signatàries. 
 Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
Tanmateix, el conveni es podrà extingir anticipadament, en els supòsits següents: 
 De mutu acord entre les parts o a instància de l’ens local o la GSHUA, en el cas 

que l’estudi de viabilitat de la promoció o qualsevol altre circumstància aliena 
determini que la promoció d’habitatge protegit no és viable. 

 De mutu acord entre les parts o a instància de la GSHUA, en el cas que l’en local 
no desenvolupi les actuacions ressenyades en l’estudi de viabilitat o paralitzi o 
endarrereixi les actuacions en qualsevol de les seves fases, de forma 
injustificada i per causes diferents a les pròpies i necessàries per al 
desenvolupament de la promoció, per un període superior a tres mesos. 

 
TRETZÈ.- Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’aplicarà el règim jurídic general constituït per les 
disposicions següents:  
 
 La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, 

i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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 El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

 La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i 
la contractació de les administracions públiques. 

 
CATORZÈ.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
QUINZÈ.- Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 
executor material de les actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. “ 

 
Quart.- Facultar la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat per tal 
que pugui procedir a l’aprovació i signatura del conveni específic derivat del conveni 
tipus a que es refereix l’apartat tercer. 
 
Cinquè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) els presents acords. 
Aquesta publicació comporta l’acceptació de l’encomanda de gestió que es realitza als 
efectes del que disposa l’article 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com de l’article 15 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu comú, sense que siguin necessàries, per tant, 
les subsegüents publicacions per part dels ens locals sol·licitants de l’adhesió al 
conveni tipus esmentat. 
 
 
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 9102 al 9921. Al propi temps es dóna compte dels acords de la Junta de 
Govern corresponents a les sessions ordinàries dels dies 27 d’octubre i 10 de 
novembre. 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 
les 12 hores i 15 minuts. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 49

De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
 
El President      La Secretària General 
Salvador Esteve i Figueras    Petra Mahillo García 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 540370 al 540393. 
 
Barcelona,  22 de desembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretària General 
Petra Mahillo García 
 
 
 
 


