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ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2011 
 

 
A la ciutat de Barcelona, el dia 22 de desembre 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 segon, Ferran Civil i Arnabat, Vicepresident tercer,  Josep Llobet 
Navarro, Vicepresidenta quarta, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident cinquè, Antoni 
Fogué i Moya, i de les diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amor 
i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Elsa Blasco i Riera, Jaume Bosch i Pugès, Manuel 
Bustos i Garrido, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc 
Castells i Berzosa, Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar 
Díaz i Romero, Joaquim Ferrer i Tamayo, Arnau Funes i Romero, Xavier García Albiol, 
Joan Carles García i Cañizares, Ignasi Giménez i Renom, Jordi Hereu i Boher, Mireia 
Hernández i Hernández, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Manel Enric 
Llorca i Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, 
Josep Monrás i Galindo, Immaculada Moraleda i Pérez, Pere Navarro i Morera, Josep 
Oliva i Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas, 
Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i 
Serra, Joan Roca i Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i 
Novella, Josep Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Mireia Solsona i 
Garriga, Jordi Subirana i Ortells, i Alberto Villagrasa Gil. 
 
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació. 
 
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la 
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.  
 
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 dels esborranys de les actes de les sessions plenàries ordinària de data 
24 de novembre i extraordinària de data 29 de novembre de 2011, respectivament. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
2. Dictamen que proposa modificar parcialment el Dictamen aprovat pel Ple Corporatiu 
en la sessió de 26 de juliol de 2011, sobre la fixació del nombre, característiques i 
retribucions del personal eventual. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 

3. Dictamen que proposa l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’”Agenda 
URBsociAL Rosario 2011” adoptada en el sí de la segona trobada URBsociAL, Diàleg 
Eurollatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques Locals, celebrades a la 
ciutat de Rosario (Argentina) durant els dies 21, 22 i 23 de setembre de 2011. 
 

Servei de Govern Local 
 

4. Dictamen que proposa l’aprovació del règim transitori aplicable al Protocol General 
Pla de concertació XBMQ 2008-2011. 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

5. Dictamen que proposa aprovar la resolució de les reclamacions presentades i 
aprovació definitiva del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici de 2012. 
 
Servei de Programació 
 
6. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’actualització de la normativa 
reguladora del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. 
 
7. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del nou reglament de la Caixa de Crèdit de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
8. Dictamen que proposa autoritzar l’ús del local on s’ubica el centre de mesura de 
l’Edifici del Rellotge del Recinte de l’Escola Industrial, i autoritzar el pas de les línies 
elèctriques que discorren per dintre d’aquest recinte, a favor d’Endesa Distribución 
Eléctrica SLU, amb la corresponent cessió de la Estació Transformadora (ET) 
provisional. 
 
Servei de Contractació 
 
9. Dictamen que proposa aprovar inicialment el tancament definitiu del Registre de 
Licitadors de la Diputació de Barcelona amb efectes 1 de març de 2012 i, en 
conseqüència, la derogació de la normativa reguladora del Registre de Licitadors de la 
Diputació de Barcelona aprovada en sessió plenària de 27 de gener de 2000, i deixar 
sense efecte les instruccions complementàries, i els convenis signats amb els ens 
locals adherits. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
10. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de la Garriga, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
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11. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió, liquidació i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic 
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
12. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Matadepera, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
13. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Montesquiu, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
14. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Pallejà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
15. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals. 
 
16. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de  Sant Esteve Sesrovires, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
17. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de  Sant Pere de Vilamajor, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
18. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de  Seva, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
19. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
modificació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 

Delegació de Turisme 
 

20. Dictamen que proposa formular preavís per a la separació de la Diputació de 
Barcelona dels Consorcis següents:  per a la Promoció Turística de l'Alta Anoia, de 
Turisme de l'Alt Berguedà, de Promoció Turística de l'Alt Penedès, de Turisme del Baix 
Llobregat,  de Turisme del Cardener, de Promoció Turística "Costa del Maresme",  per 
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a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, per a la Promoció dels Municipis del 
Moianès, del Parc Fluvial del Llobregat, de Promoció Turística Portes del Montseny, Alt 
Congost, la Plana de Vic, de Turisme del Vallès Occidental, de Turisme del Vallès 
Oriental, i  per a la Promoció turística de la Vall de Sau-Collsacabra; i aprovar el 
conveni tipus de col·laboració amb els esmentats consorcis. 
 

Gerència de Serveis d’Esports 
 
21. Dictamen que proposa aprovar la separació de la Diputació de Barcelona del 
Consorci Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

22. Donar compte del Decret de la Presidència de data 22 de novembre de 2011, en 
virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els 
efectes produïts a conseqüència de les pluges dels dies 15 i 16 de novembre 2011 als 
sectors de conservació de Manresa, Vilafranca i Martorell. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 

23. Dictamen que proposa aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de 
l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord i del Conveni 
Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Callús, 
Castellnou de Bages, Navàs, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i l’Associació 
de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 

24. Dictamen que proposa aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de 
l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, 
Casserres, L’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, 
Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 

25. Dictamen que proposa aprovar l’addenda per l’adhesió del Consell Comarcal de 
l’Anoia al conveni marc de col·laboració per la redacció i execució d’un Pla Marc de 
Restauració i Millora Forestal, signat en data de 6 de maig de 2011 per la Diputació de 
Barcelona, els ajuntaments de Bellprat, Carme, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, La 
Torre de Claramunt, Orpí, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, Sant 
Martí de Tous i Vilanova del Camí i l’Associació de Propietaris Forestals Serres 
Miralles-Orpinell. 
 
 
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. 
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2. Precs. 
 
3. Preguntes.  

 
1.- Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions plenàries ordinària de 
data 24 de novembre i extraordinària de data 29 de novembre de 2011, 
respectivament. 
 
Pel Sr. President, i en relació als esborranys de les actes de les sessions plenàries 
ordinària de data 24 de novembre i extraordinària de data 29 de novembre de 2011, es 
pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap, s’aproven dites 
Actes per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
2.- Dictamen de data 9 de desembre de 2011 que proposa modificar parcialment 
el Dictamen aprovat pel Ple Corporatiu en la sessió de 26 de juliol de 2011, sobre 
la fixació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual. 
 
“I. ANTECEDENTS I PROPOSTA QUE ES FORMULA 
 
La Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària celebrada el dia 15 de 
juliol de 2011, es va constituir com a conseqüència dels resultats obtinguts en les 
eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011. Una vegada constituïda la nova 
Corporació, en la mateixa sessió plenària, es va procedir a l’elecció i nomenament del 
nou President de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i 
Figueras, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general.  
 
Entre les diverses decisions corporatives a adoptar es compten les regulades als 
articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i 
304.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, preceptes que estableixen que el nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual de la Corporació serà determinat 
en començar el període de mandat i que només podrà ser modificat amb motiu de 
l’aprovació dels pressupostos anuals. 
 
En relació amb el personal eventual s’ha de recordar que durant el mandat 2007-2011, 
la Corporació va fixar en 50 el nombre de persones que tindrien la dita condició 
d’eventuals, les quals tenien assignades funcions d’assessorament especial als 
diferents Grups polítics. Sobre la qüestió, però, s’ha de precisar que en el nivell més alt 
de l’estructura directiva es trobaven els llocs de Coordinació General, Gerència, 
Coordinació de Concertació i Assistència Local i les Coordinacions corresponents a les 
12 Àrees en què s’organitzava la Corporació anterior. I en relació amb aquestes 
figures s’ha de tenir present l’article 13.3, del Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona (text refós aprovat per acord plenari de 30 de gener de 2003, i publicat en el 
BOPB número 42, del 18 de febrer de 2003), que estableix que “el coordinador serà 
considerat com a personal eventual en el supòsit que no fos funcionari de carrera i el 
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President de la Diputació, lliurement, el designarà i el farà cessar”. De tot això en 
resultà un nombre màxim de 65 llocs vinculats amb el personal eventual.  
 
Per altra banda, en la sessió de 29 de novembre de 2011, el Ple va aprovar inicialment 
el Pressupost per a 2012 (Acord 216/11), així com acordà l’aprovació de l’estructura 
directiva (Acord 217/11). Sobre la base d’aquesta estructura, i de manera correlativa a 
les variacions que s’hi van introduir, es considera oportú modificar parcialment l’acord 
sobre fixació del nombre, característiques, funcions i retribucions del personal 
eventual, adoptat pel Ple en la sessió de 26 de juliol de 2011 (Acord 114/11, publicat 
en el BOPB de 4.8.2011 i en el DOGC núm. 5940, del 11.8.2011). 
 
En aquest sentit es proposa, en síntesi, l’adopció dels acords relatius a fixar en 65 el 
nombre total màxim de personal eventual de la Diputació de Barcelona, a adequar les 
característiques, retribucions i dedicació de les coordinacions a les fixades en el 
Dictamen sobre aprovació de l’estructura directiva i a reordenar internament les 
retribucions del personal eventual d’assessorament especial, tot respectant els límits 
màxim i mínim establerts a l’acord plenari adoptat en la sessió de 26 de juliol de 2011.  
 
II. ALTRES PREVISIONS NORMATIVES 
 
L’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i 
l’article 304. 2), 3) i 4) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
estableixen que el nomenament i separació del personal eventual és lliure i correspon 
a la Presidència i cessen automàticament quan es produeixi el cessament o expiració 
del mandat de l’autoritat que el va nomenar, així com que el nomenament d’aquests, el 
règim de llurs retribucions i la llur retribució s’hauran de publicar al BOPB, al DOGC i, 
si s’escau, en el Butlletí de la Corporació. 
 
L’article 9 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals de 
Catalunya, aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, disposa que el personal eventual 
és aquell que, en virtut de lliure nomenament i de règim no permanent, ocupa un lloc 
de treball no reservat a funcionaris i que pot tenir qualsevol d’aquestes condicions: a) 
confiança, b) assessorament especial i c) personal directiu per àrees o serveis. 
 
Finalment, l’article 306 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix, dins de la categoria de personal eventual, el personal directiu i regula que el 
nomenament d’aquest correspon al Ple, a proposta de la Presidència, així com que els 
llocs de treball reservats a directius han de figurar en la relació dels llocs de treball de 
la corporació local i que ha de recaure en persones amb la titulació, les aptituds i  les 
condicions específiques que s’exigirien als funcionaris per ocupar aquests llocs de 
treball. 
 
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides pels articles 34 en relació amb 
l’article 104 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 304 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
i els articles 9 i següents del Reglament de personal aprovat pel Decret 214/90, de 30 
de juliol, i en exercici de la potestat d’autoorganització, prevista en els articles 4.1.a i 
8.1.a de la L 7/1985 i del Text refós citats, previ l’informe de la Comissió Informativa i 
de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents  
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A C O R D S: 
 

Primer.- FIXAR en 65 el nombre total màxim de personal eventual de la Diputació de 
Barcelona. Dins d’aquest nombre màxim, com a molt 45 podran ser nomenats/des com 
a personal assessor de grup polític. 
 
Segon.- APROVAR l’ESTRUCTURA DEL PERSONAL EVENTUAL d’aquesta 
Corporació, que comprèn els llocs de treball subdividits en els grups següents: 
 

a) PERSONAL DE CONFIANÇA:  
▪ Coordinació General 
▪ Gerència 
▪ Coordinadors/es d’Àrea 
▪ Coordinadors/es per a matèries  
▪ Coordinadors/es d’àmbit 
▪ Cap del Servei de Premsa. 

 
b) PERSONAL D’ASSESSORAMENT ESPECIAL:  

a) Assessors/es Tècnics/ques  
b) Assessors/es de Grup Polític 

 
Tercer.- APROVAR les característiques, retribucions i dedicació del personal eventual: 
 

I. PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA  
 

Les característiques, les retribucions i la dedicació del personal eventual de confiança 
són les establertes en el Dictamen sobre l’estructura directiva de la Diputació de 
Barcelona per a cada lloc de treball, aprovat en la sessió plenària de 29 de novembre 
de 2011. 
 
II. PERSONAL EVENTUAL D’ASSESSORAMENT ESPECIAL 
 

A. ASSESSORS/ES TÈCNICS/QUES.  
 

a) Els/les Assessors/es Tècnics/ques: personal eventual d’assessorament 
especial, la funció dels quals serà l’assessorament, assistència i suport d’alt nivell 
de l’Àrea, o, en el seu cas, de les Coordinacions, i les seves atribucions seran, 
entre altres, les següents: 

o Assessorament i assistència d’alt nivell de l’Àrea. 
o L’elaboració d’informes, estudis i propostes.  
o Avaluació de la informació necessària per preparar les reunions del/a 

Diputat/da de l’Àrea i, en el seu cas, de les Coordinacions. 
o Proposar estudis d’especial interès per a l’Àrea. 
o Realitzar el seguiment i l’avaluació de les activitats, serveis i programes de 

l’Àrea.  
o I, en general, totes aquelles funcions de naturalesa similar que li siguin 

atribuïdes. 
b) La seva dedicació podrà tenir o no el caràcter d’exclusiva, en aquest últim cas, 

l’exclusivitat es portarà a terme amb les condicions determinades pel Ple corporatiu 
en sessió ordinària de data 24 de març de 1994 i parcialment modificat per acord 
plenari de data 30 de març de 2000. 
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c) La retribució bruta mensual  es fixarà, en atenció a la complexitat de les funcions 

que desenvolupi, d’acord amb els grups següents, i es percebrà dividida en 14 
mensualitats d’igual import: 

 
GRUP RETRIBUCIÓ ANUAL 
N1 85.412,70 
N2 80.000,00 
N3 75.000,00 
N4 70.144,00 
N5 65.000,00 
N6 49.078,72 
N7 45.050,24 
N8 40.000,00 
N9 33.369,62 

 
B. ASSESSORS/ES DE GRUPS POLÍTICS. 
 
a) Els/les Assessors de Grups Polítics: Personal eventual d’assessorament 

especial, la funció primordial del qual és assessorar als grups polítics. 
 
b) La seva dedicació podrà tenir o no el caràcter d’exclusiva, en aquest últim cas, 

l’exclusivitat es portarà a terme amb les condicions determinades pel Ple corporatiu 
en sessió ordinària de data 24 de març de 1994 i parcialment modificat per acord 
plenari de data 30 de març de 2000. 

 
c) La retribució bruta mensual es fixarà, en atenció a la complexitat de les funcions 

que desenvolupi, d’acord amb els grups següents, i es percebrà dividida en 14 
mensualitats d’igual import: 

 
GRUP RETRIBUCIÓ ANUAL 
N1 85.412,70 
N2 80.000,00 
N3 75.000,00 
N4 70.144,00 
N5 65.000,00 
N6 49.078,72 
N7 45.050,24 
N8 40.000,00 
N9 33.369,62 

 
Quart.- ACORDAR que les característiques del personal eventual són les que es 
preveuen en l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, i en els articles 304 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a la 
resta de les disposicions de caràcter general, estatals o autonòmiques que siguin 
d’aplicació. 
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Cinquè.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i en la pàgina 
web de la Diputació, als efectes del seu coneixement general, i en compliment del que 
disposa l’article 304.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Sisè.- Aquest acord ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva aprovació per part 
del Ple, sens perjudici que el nomenament de les persones adscrites a la plantilla de 
personal eventual, així com les seves retribucions i dedicacions siguin determinades 
per la Presidència, en ús de les facultats que li confereix en els articles 104.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, i 304 del Text refós de la Llei municipal i de règim Local de 
Catalunya. 
 
Setè.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord adoptat pel Ple Corporatiu en la sessió de 26 
de juliol de 2011 (núm. 114/11), sobre fixació del nombre del personal eventual, les 
seves característiques, retribucions i dedicacions en tot allò que s’oposi als presents 
acords. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics, a 
la Secretaria General, a la Intervenció general, a la Tresoreria i a la Direcció dels 
Serveis de Recursos Humans.” 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels partits polítics de Convergència i Unió, del grup Popular, del grup 
d’Iniciativa per Catalunya – Verds i del grup polític d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM i l’abstenció del grup dels Socialistes de Catalunya, sent el resultat 
definitiu de 32 vots a favor i 19 abstencions. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3.- Dictamen de data 21 de novembre de 2011 que proposa l’adhesió de la 
Diputació de Barcelona a l’”Agenda URBsociAL Rosario 2011” adoptada en el sí 
de la segona trobada URBsociAL, Diàleg Eurollatinoamericà sobre Cohesió 
Social i Polítiques Públiques Locals, celebrades a la ciutat de Rosario 
(Argentina) durant els dies 21, 22 i 23 de setembre de 2011. 
 
“I . ANTECEDENTS 
 
En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant 
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de 6.000.000 EUR 
atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Oficina de 
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” i va signar el Contracte de 
Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27, regulador d’aquesta. 
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el 
suport i col·laboració dels socis següents: la Província de Santa Fe a Argentina, 
l’Alcaldia Major de Bogotà a Colòmbia, la Municipalitat de San José a Costa Rica, la 
Regió de Toscana a Itàlia i la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica 
d’Administració i Polítiques Públiques (FIIAPP). 
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El programa URB-AL III es compon de dos lots. El “Lot 1” finança 20 projectes d’acció 
a Amèrica Llatina en matèria de cohesió social i territorial. El “Lot 2”, adjudicat al 
consorci format per la Diputació de Barcelona i els socis assenyalats en el paràgraf 
anterior, finança activitats d’estudi, coordinació, suport tècnic, formació i animació de 
xarxes i difusió de resultats del Programa. 
 
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea es correspon amb 
el 66,67% del cost total subvencionable de l’acció, estimat en 8.999.931 EUR. La 
contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, d’un 33,33%, és a 
dir, 2.999.931 EUR, que seran aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la 
Regió de Toscana. 
 
El Ple de la Corporació, en la seva sessió ordinària de 24 de febrer de 2011, va 
aprovar el dictamen que proposava l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de 
Barcelona a l’”Agenda URBsociAL  Sitges 2010” adoptada a la primera trobada 
URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques 
Locals, celebrada a Sitges (Barcelona) durant els dies 20, 21 i 22 d’octubre de 2010. 
 
Durant els dies 21 a 23 de setembre de 2011 es va celebrar a Rosario (Argentina) la 
segona trobada URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i 
Polítiques Públiques Locals,  organitzada per l’Oficina de Coordinació i Orientació del 
Programa URB-AL III (OCO). 
 
Com a resultat dels debats duts a terme a la trobada, va ser elaborada l’”Agenda 
URBsociAL Rosario 2011” on es recullen un conjunt de recomanacions i propostes que 
pretenen servir com a instrument que contribueixi a avançar cap a una Agenda local 
compartida euro-llatinoamericana. 
 
Atès que és voluntat d’aquesta “Agenda Rosario 2011” que sigui presa en consideració 
tant pels governs locals d’Europa i d’Amèrica Llatina a través de les associacions i xarxes 
que els representen, com pels governs nacionals i els organismes internacionals i de 
manera molt especial a les institucions de la Unió Europea entre d’altres, es proposa 
l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la mateixa. 
 
Atès l’interès que els continguts de l’”Agenda Rosario 2011” tenen per a la Diputació de 
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment 
i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4, 
5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en 
endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
I vist que l’”Agenda Rosario 2011” és un document de posicionament multilateral amb 
objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i característiques 
que tenen els convenis marcs o protocols generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat 
document al Ple de la Corporació, tot i que correspondria a la Junta de Govern segons 
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la competència que té atribuïda respecte de l’aprovació de convenis marc o protocols 
generals a l’epígraf 3.4.i) de la de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011, donada la rellevància institucional de l’agenda; 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
President que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció del següent 

 

ACORD 
 

Únic.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’”Agenda URBsociAL  
Rosario 2011” adoptada a la segona trobada URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà 
sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques Locals, celebrada a Rosario (Argentina) 
durant els dies 21, 22 i 23 de setembre de 2011, d’acord amb el text que es transcriu a 
continuació:” 
 

“AGENDA URBsociAL ROSARIO 2011 
 

Las instituciones organizadoras del segundo encuentro URBsociAL, Diálogo Euro-
Latinoamericano sobre Cohesión Social y Políticas Públicas Locales, que se ha 
celebrado en Rosario, Provincia de Santa Fe (Argentina), durante los días 21, 22 y 
23 de septiembre de 2011, en el marco del Programa URB-AL III, ponen a la 
consideración de la opinión pública europea  y latinoamericana la Agenda 
URBsociAL Rosario 2011. Este documento tiene como antecedente las 
recomendaciones y los compromisos de la Agenda URBsociAL Sitges 2010. 
También recoge aportaciones de los más de 500 participantes procedentes de 23 
países latinoamericanos y de la Unión  Europea que han asistido al encuentro de 
Rosario. 

 
C O N S T A T A C I O N E S 

 
 La agenda de Sitges sigue vigente y se ha enriquecido en el trabajo 

desarrollado en Rosario, donde URBsociAL se ha consolidado como un 
espacio de encuentro y análisis. 

 La crisis económico-financiera que viven muchos países está aumentando las 
brechas sociales existentes y amenaza con convertirse en una crisis política y 
social que podría minar la capacidad de acción de los poderes públicos.  

 Esta crisis puede afectar a elementos clave para el fomento de la cohesión 
social en nuestros países. La capacidad de crecimiento económico se ha 
deteriorado a nivel global y tiene graves consecuencias en el tejido productivo y 
la generación de empleo, además de amenazar la sostenibilidad de mejoras 
sociales y significar un riesgo de incremento de las desigualdades existentes.  

 En este contexto de crisis, las ciudades y regiones se convierten en actores 
determinantes gracias a su capacidad de innovar y poner en marcha 
instrumentos que puedan sostener los pilares del sistema de bienestar, generar 
oportunidades y fomentar capacidades.  

 La cohesión social debe ser una prioridad política; esto requiere de una 
institucionalidad que garantice el cumplimiento de derechos y propicie un 
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desarrollo inclusivo que rompa y disminuya la brecha de desigualdad, que en 
contextos de crisis económica como el actual es mayor y más profunda.  

 Es necesario impulsar agendas país que desarrollen estrategias nacionales 
que permitan una visión integral e incluyente, desde una perspectiva multinivel 
y con la participación efectiva de todos los actores presentes en el territorio.  

 Para contribuir a la generación de empleo y el aumento del tejido productivo, 
ampliar los avances sociales y las dinámicas de desarrollo inclusivo es 
necesaria la innovación; entendida desde lo público, la innovación es un factor 
clave para renovar políticas, enfoques, ideas, productos, instrumentos de 
gestión y servicios que contribuyan al crecimiento. 

 En el ámbito de los gobiernos subnacionales de América Latina existe una 
base sólida de experiencias innovadoras en materia de gestión pública, 
presupuestos participativos, planificación urbana, consejos de gestión, 
conferencias de ciudad, entre otras iniciativas exitosas deben ser compartidas 
con otras realidades locales. 

 La política y la gestión son dos variables fundamentales del buen gobierno. El 
desafío del gobierno local supone la combinación estratégica de ambas 
variables, la articulación de actores y niveles de gobierno, la generación de 
sinergias y complementariedades y la necesidad de una visión y planificación 
estratégica.  

 Los gobiernos territoriales, como actores clave del desarrollo, tienen en la 
cooperación descentralizada un instrumento útil y necesario para el 
fortalecimiento institucional y la gobernabilidad democrática. La experiencia 
demuestra que la cooperación entre los gobiernos subnacionales de ambos 
lados del Atlántico ha sido muy fructífera en intercambios de experiencias, en la 
construcción de capacidades y en la utilización más efectiva de los recursos. 

 URBsociAL 2011 destaca tres elementos del gobierno local para promover  
cohesión social: el desarrollo local y la competitividad; el ordenamiento 
territorial y la sostenibilidad; y la innovación institucional y la cooperación entre 
actores. 

 
R E C O M E N D A C I O N E S 
 
Potencialidades del desarrollo local para la cohesión y el crecimiento 
inclusivo 

 
 Reivindicar el carácter esencialmente endógeno del desarrollo a partir de la 

puesta en valor y la movilización de los recursos productivos, naturales y 
humanos del territorio. 

 Construir una visión estratégica que combine el desarrollo económico con la 
cohesión social y territorial, que aumente el sentido de identidad y pertenencia 
y el reconocimiento de todos los integrantes de la comunidad. 

 Incluir a todos los actores presentes en el territorio, públicos y privados, en el 
ciclo completo del desarrollo a fin de asegurar desde el inicio su participación 
en el proceso y en la distribución equitativa de los beneficios económicos y 
sociales.   

 Apostar por la innovación en todos los ámbitos de actuación del gobierno local 
con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y la prestación de 
servicios a la ciudadanía.  
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Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible   

 
 Integrar objetivos y elementos de la cohesión social en el diseño de la ciudad y 

las regiones de forma explícita; esto es, en el uso sostenible de los recursos 
naturales y del espacio físico, la ubicación de las infraestructuras y 
equipamientos o en materia de movilidad, asegurando así la sostenibilidad del 
desarrollo urbano. 

 Generar una arquitectura institucional que, en sus distintos niveles, permita la 
participación ciudadana en la formulación y ejecución de las políticas públicas 
de ordenamiento territorial. 

 Dotar a los gobiernos locales de instrumentos efectivos de seguimiento y 
evaluación de los diferentes procesos y componentes del desarrollo urbano.  

 Priorizar la mejora de la movilidad urbana e interurbana, como elemento central 
que contribuye a la calidad de vida de la ciudadanía y, en particular, lo referido 
al acceso al espacio público, la seguridad vial y ciudadana, y al medio 
ambiente. 

 
Innovación institucional  

 
 Diseñar y construir nuevas coaliciones entre municipios vecinos 

(mancomunidades) que incluyan espacios transfronterizos, y crear redes de 
cooperación euro latinoamericanas para enfrentar las nuevas realidades 
demográficas, migratorias y territoriales.  

 Formar consensos con la participación activa de la ciudadanía y los actores 
presentes en el territorio para aumentar la confianza y legitimidad, como 
vectores de la cohesión social. 

 Aumentar las capacidades institucionales y humanas que permitan fortalecer 
los liderazgos políticos comprometidos con la construcción de una agenda 
pública local que fomente la cohesión social y garantice el pleno ejercicio de 
derechos de ciudadanía. 

 Adoptar herramientas que propicien y aumenten la proyección exterior de los 
gobiernos locales y regionales, que ha demostrado ser un factor clave para 
potenciar las oportunidades de desarrollo y es de particular pertinencia en el 
contexto actual. 

 Fomentar y consolidar la cooperación descentralizada como instrumento, a la 
vez, de fortalecimiento de las instituciones y de la política de desarrollo de los 
gobiernos locales y regionales. 

 
C O M P R O M I S O S 
 
Las instituciones organizadoras de este Segundo Diálogo Euro-Latinoamericano 
sobre Cohesión Social y Políticas Públicas Locales se comprometen a: 

 
-  difundir la presente Agenda URBsociAL Rosario 2011  
-  promover la adhesión a la misma de los gobiernos locales de Europa y de 

América Latina por medio de las asociaciones y redes que los representan. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 14

- mantener la cohesión social como uno de los tres ejes de la cooperación 
euro- latinoamericana, junto con el diálogo político y el partenariado 
económico.  

- promover espacios de diálogo,  reflexión e intercambio de experiencias que 
permitan generar marcos de referencia en el diseño, ejecución y evaluación 
de políticas públicas locales. 

 
Asimismo, se hará llegar la presente Agenda URBsociAL Rosario 2011 a los 
gobiernos nacionales y a los organismos internacionales, y de forma muy especial a 
las instituciones de la Unión Europea, con el propósito de incidir en la elaboración 
de la agenda. 
 
Se comprometen también a valorizar e impulsar la cooperación entre gobiernos 
territoriales como espacio para la innovación y el aprendizaje; y a explorar nuevas 
formas e instrumentos de cooperación descentralizada. 
 
Además, se recopilarán todas las experiencias identificadas por los participantes en 
los diferentes talleres y se difundirán para que permitan generar marcos de 
referencia compartidos. 
 
Las instituciones organizadoras promoverán la complementariedad y la búsqueda 
de sinergias entre los distintos programas de cooperación internacional orientados 
al fomento de la cohesión social.  
 
Al tiempo que las instituciones organizadoras realizan el seguimiento y la 
evaluación de las recomendaciones contenidas en la presente Agenda, reconocen 
también el valor  y la necesidad de generar espacios de diálogo sobre cohesión 
social y políticas públicas entre gobiernos territoriales euro-latinoamericanos y se 
comprometen con búsqueda de mecanismos de continuidad de URBsociAL.” 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Servei de Govern Local 
 
4.- Dictamen de data 2 de desembre de 2011 que proposa l’aprovació del règim 
transitori aplicable al Protocol General Pla de concertació XBMQ 2008-2011. 
 
“El Protocol general del Pla de concertació va ser aprovat pel Ple de la Diputació 
celebrat el 20/12/2007 (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), i té naturalesa de conveni 
marc que estableix pautes d’orientació política local en les qüestions d’interès comú i 
la metodologia per al desenvolupament de la col·laboració entre aquesta corporació i 
els municipis i altres entitats públiques locals del seu territori adherides. 
 
En sessió de data 30 d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 12/5/2009), el Ple de la 
corporació va modificar el contingut del Protocol general per tal de desenvolupar els 
procediments i les condicions en què pot articular-se la participació dels ens locals 
adherits al llarg de les diferents etapes del cicle de gestió de les actuacions del Pla de 
concertació, tant en l’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments com en 
l’àmbit de suport als serveis i les activitats. 
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El període de vigència de l’actual Protocol general comprèn els exercicis 2008, 2009, 
2010 i 2011, sens perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir els actes i els 
instruments específics d’aplicació o desplegament que s’hagin establert. 
 
D’acord amb aquest període de vigència, l’anualitat 2011 és l’últim exercici per a la 
formalització d’actuacions en el marc del Protocol general del Pla de concertació 
XBMQ 2008-2011, tant pel que fa a l’àmbit de suport a les infraestructures i els 
equipaments com pel que fa a l’àmbit de suport als serveis i les activitats.  
 

La Diputació de Barcelona vol garantir el màxim valor possible de la funció de 
cooperació local. En aquest nou cicle de governs locals serà necessària una intensa 
coordinació entre ens i institucions per sumar recursos i afegir valor a les polítiques 
locals. Aquest Règim transitori obre un breu parèntesi en els ritmes històrics de la 
concertació per no eludir una reflexió necessària. A l’escenari actual caldrà sumar 
esforços per compensar la pèrdua global de recursos i per generar el valor afegit que 
donarà resposta als reptes del nivell local. Cal pensar bé i cal definir un marc estable 
de treball conjunt. Caldran acords entre les diferents administracions que es 
superposen al territori, per evitar duplicitats i per focalitzar tots els recursos en els 
aspectes realment rellevants. La Diputació vol configurar les seves eines pròpies de 
cooperació local amb diàleg constant amb la Generalitat de Catalunya i amb la resta 
de diputacions per garantir una prestació en benefici del territori i les persones, amb la 
necessària lleialtat institucional, sense comprometre la independència i autonomia de 
cadascuna de les parts.   
 

Aquesta voluntat de millora efectiva de les eines i el funcionament de la cooperació 
local no pot, però, comprometre l’atenció immediata a les necessitats ciutadanes i les 
tensions de despesa pública local, aguditzades totes elles pels efectes de la crisi 
econòmica. En aquest sentit, l’aprovació d’aquest Règim transitori vol configurar un 
espai efectiu per donar continuïtat a les línies de treball que han demostrat eficàcia i 
garantir, alhora, la transferència dels recursos tècnics, econòmics i materials que es 
requereixen en l’actualitat. En aquest sentit, el Règim transitori assenta les bases per 
elaborar un renovat Catàleg de suport als serveis i les activitats locals i contempla, 
també, la possibilitat d’iniciar línies d’atenció urgent a les necessitats de despesa 
d’ajuntaments i ens locals amb Programes complementaris que facilitin la ràpida 
transferència de recursos que garanteixin uns efectes substantius a curt termini. 
 

Atès que és voluntat de la Diputació donar cobertura jurídica als diferents instruments 
que permeten l’articulació del suport als ens locals de la província, garantint alhora  la 
suficiència de les dotacions de recursos per donar cobertura als instruments de 
concertació, i afavorint la continuïtat de l’acció de suport de la Diputació durant 
l’exercici 2012. 
 

Vist l’apartat 10 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i d’atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 
23 de setembre de 2011. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència sotmet a la consideració de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda i Recursos Interns per a la seva elevació al Ple, la proposta que segueix, 
per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin els següents  
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ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la modificació del Protocol general del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, aplicant el règim transitori que es transcriu 
a continuació: 
 

“RÈGIM TRANSITORI APLICABLE AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE 
CONCERTACIÓ XBMQ 2008-2011 

 
1. Ampliació de la vigència del Protocol general XBMQ del Pla de 

concertació 2008-2011: 

1.1. A través del present Règim transitori s’articula la pròrroga de la vigència i 
efectes del Protocol general del Pla de concertació XBMQ 2008-2011 (d’ara 
en endavant, Protocol general). 

1.2. L’ampliació de vigència i efectes del Protocol general s’iniciarà a partir de l’1 
de gener de 2012 i finalitzarà amb l’aprovació del nou Protocol o instrument 
d’actuació que el substitueixi. 

1.3. En tot allò no previst expressament en aquest Règim transitori i en les 
disposicions que es dictin per al seu desplegament, continuaran vigents les 
disposicions i el clausulat del Protocol general, d’acord amb text articulat 
aprovat pel Ple de la Diputació en sessió de Ple de data 30 d’abril de 2009 
(BOPB núm. 113, de 12/5/2009), així com la seva normativa de 
desplegament, en allò que no es contradigui amb la present regulació. 

 
2. Registre d’Adhesions 

 
2.1. S'amplia la vigència de les adhesions constatades per la Diputació de 

Barcelona per al període 2008-2011, excepte renúncia explícita per part de 
l'ens local adherit i fins a l'extinció d'aquest Règim transitori. 

2.2. S’habilita la possibilitat de constatar adhesions derivades de noves 
sol·licituds d’adhesió en el marc del present Règim. 

 
3. Àmbit de suport a les infraestructures i equipaments locals 

 
3.1. Poden concertar-se i formalitzar-se administrativament els compromisos 

(preacords) comunicats per la Diputació quan els ens locals acreditin, fins a 
31-03-2012, que es compleixen les condicions exigides per la Diputació de 
Barcelona recollides a les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de 
suport a les infraestructures i els equipaments locals del Pla de concertació 
2008-2011 (BOPB de 20/10/2011). 

 
4. Àmbit de suport als serveis i les activitats locals 

 
4.1. Pot prorrogar-se, amb caràcter específic, el termini d’execució de les accions 

de suport econòmic concedides durant l’any 2011. S’estableix el 30/03/2012 
com a termini únic d’execució prorrogada. 

4.2. Pot prorrogar-se, amb caràcter específic, el termini de justificació de les 
accions de suport econòmic concedides durant l’any 2011. S’estableix el 
30/06/2012 com a termini únic de justificació prorrogada. 
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4.3. Es prorroga amb caràcter específic la vigència de les sol·licituds efectuades 
pels ens locals en el marc del Catàleg 2011, per a les següents accions de 
suport: 
4.3.a. Control sanitari de l’aigua de consum humà. 
4.3.b. Activitats de vigilància i control d’establiments alimentaris. 
4.3.c. Control sanitari de les piscines d’ús públic. 
4.3.d. Control d’establiments de tatuatge i pírcing.  
4.3.e. Visites de les Unitats Mòbils d'Informació al Consumidor. 
4.3.f. Gestió i tramitació de reclamacions de la ciutadania en matèria de 

consum: Bústia del consumidor. 
4.3.g. Campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu en 

establiments comercials. 
4.3.h. El Diputat delegat per a la Cooperació Local podrà ampliar aquest 

règim transitori sobre els efectes de la sol·licitud a altres accions de 
suport del Catàleg 2011, quan es justifiqui la necessitat de garantir el 
suport continuat als ens locals en la prestació dels seus serveis i quan 
ajudi a garantir la viabilitat dels treballs que porta associat aquest 
suport. 

4.4. La Diputació de Barcelona podrà aprovar resolucions i acords de concessió i 
d’acreditació d’accions de suport de sol·licituds efectuades pels ens locals 
adherits en el marc del Catàleg 2011 fins a 31-12-2011 corresponents a les 
següents tipologies: suport tècnic, sensibilització ciutadana, cessió i préstec 
de béns i gestió directa. 

4.5. Pel que fa al règim aplicable a les accions de suport que es formalitzin arrel 
de les sol·licituds anteriors, resta vigent el Règim de concertació de l’àmbit 
de suport als serveis i les activitats, aprovat per Dictamen de Junta de 
Govern de 25 de novembre de 2010 (BOPB de 7/12/2010). 

 
5. Catàleg 2012 de suport als serveis i les activitats 

 
5.1. A través d’Acord de la Junta de Govern s’aprovarà el nou Catàleg 2012 de 

suport als serveis i les activitats (d’ara en endavant, Catàleg), així com el seu 
propi Règim de concertació i la convocatòria de suport, que aprovarà els 
terminis i modelari normalitzat de sol·licitud. 

5.2. El Catàleg comprendrà la relació de recursos concertables que la Diputació 
ofereix als ens locals per al suport a la prestació dels serveis i la realització 
d’activitats locals, a través de recursos tècnics, econòmics i materials. Per tal 
d’ajustar aquesta oferta a les necessitats de suport dels ens locals 
destinataris i a la tipologia de serveis ofertats per la Diputació, es procedirà a 
incloure en el Catàleg el Programa complementari de mobiliari d’espai públic 
previst en el Protocol general.  

5.3. El Règim de concertació establirà les condicions específiques de sol·licitud, 
el sistema de formalització dels recursos, que inclourà la modalitat de 
concessió i els seus supòsits, així com els terminis d’execució i justificació i 
la resta de condicions d’execució dels recursos concertats. 
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6. Programes complementaris 
 
6.1. La Diputació de Barcelona podrà elaborar de forma contingent Programes 

complementaris en el marc del present Règim transitori, per tal d’ajustar-se a 
les necessitats dels ens locals de la província. 

6.2. L’acord de creació d’un Programa complementari anirà acompanyat del seu 
corresponent Règim de concertació, que establirà els recursos, sistema de 
formalització de les actuacions,  les seves condicions específiques de gestió, 
així com els terminis i la forma d’execució, justificació i pagament dels ajuts. 

 
Segon.- ESTABLIR que els crèdits necessaris per a la dotació i execució dels 
compromisos (preacords) de l’àmbit de suport als equipaments i les infraestructures 
així com els necessaris per a accions de suport del Catàleg 2012 de suport als serveis 
i les activitats i els Programes complementaris seran els consignats en el pressupost 
de despeses de la Corporació per a l’exercici 2012. 
 
Tercer.- FACULTAR àmpliament i expressament al Diputat Delegat per a la 
Cooperació Local per a l’adopció de quantes resolucions i la subscripció de quants 
documents resultin necessaris per a la formalització, el desenvolupament i l’execució 
efectiva dels precedents acords. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a tots els ens locals adherits al Protocol general 
del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Cinquè.- DISPOSAR la comunicació dels presents acords a totes les àrees de la 
corporació. 
 
Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació dels presents  acords.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
5.- Dictamen de data 21 de desembre de 2011, que proposa aprovar la resolució 
de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General 
de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2012. 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària del 29 de novembre de 
2011, aprovà inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2012. 
 
En compliment d’allò previst en l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), amb 
data 30 de novembre de 2011 es publicà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
l’anunci d’exposició pública, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podien examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. 
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Dins de l’expressat termini d’exposició pública ha tingut entrada al Registre General un 
escrit del Sr. C.V.S., com a Secretari de Política Sindical, Institucional i Programes de la 
Federació de Serveis Públics d’UGT de Catalunya i Secretari General d’UGT de la 
Diputació de Barcelona, enregistrat d’entrada el 20 de desembre de 2011, amb el número 
1100074587, del que s’acompanya còpia com a Annex. 
 
Pel que fa a la legitimació activa per a la interposició de reclamacions al pressupost, 
d’acord amb el que es disposa en l’article 170.1 en relació amb el 169.1 del TRHL, tenen 
la condició d’interessats els habitants en el territori de l’entitat local, els qui en resultin 
directament afectats encara que no habitin en el territori de l’entitat local, els col·legis 
oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment constituïdes 
per a vetllar pels interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa 
dels què els són propis.  
 
Com sigui que les reclamacions al pressupost són interposades pel Sr. C.V.S, com a 
Secretari de Política Sindical, Institucional i Programes de la Federació de Serveis Públics 
d’UGT de Catalunya i Secretari General d’UGT de la Diputació de Barcelona, la 
legitimació activa s’entén conforme a la normativa abans expressada. 
 
Quant a les causes de reclamació, en l’escrit d’al·legacions referit es denuncia, en síntesi, 
un incompliment dels tràmits d’elaboració i aprovació del pressupost, per no existir un 
procés de negociació col·lectiva de condicions de treball, i per manca de transparència, 
cosa que motivaria no poder determinar objectivament si les partides cobreixen els 
objectius i necessitats reals de personal. 
 
Al mateix escrit se sol·licita la paralització del procés de tràmit d’aprovació del pressupost 
mentre no se solucioni aquesta suposada mancança, mitjançant l’obertura d’un procés de 
negociació de les condicions de treball del personal de la Corporació amb els agents 
socials. 
 
A la vista de les al·legacions i la reclamació formulades, s’escau fer les següents 
consideracions: 
 
Primera.- D’acord amb el que es disposa en l’apartat segon de l’article 170 del TRHL, 
només es poden efectuar reclamacions contra el pressupost  
 

a) per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts al Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 

b) per haver omès el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a 
l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim; 

c) per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses  
pressupostades, o bé d’aquestes respecte de les necessitats per a les que 
estiguin previstes. 

 
Segona.- El pressupost general ha estat format pel president i està integrat pel 
pressupost de la pròpia Corporació, el dels organismes autònoms: Institut del Teatre, 
Patronat d’Apostes, Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària, i 
per les previsions de despeses i d’ingressos de l’entitat pública empresarial Xarxa 
Audiovisual Local (XAL), de conformitat amb allò previst a l’article 168 del TRHL. 
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Tercera.- El pressupost general conté, per a cadascun dels pressupostos que en ell 
s'integren, els estats de despeses i d'ingressos, les bases d'execució i els annexos, i la 
resta de la documentació prevista al TRHL. 
 
Quarta.- En la normativa del procediment aplicable, recollida en el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, no hi ha cap precepte que exigeixi la intervenció dels agents socials o dels 
representants sindicals, ni tampoc el requeriment de negociació col·lectiva de cap mena 
en el procés d’elaboració i aprovació del pressupost. 
 
Cinquena.- Tot i això, quant a la suposada inexistència de negociació col·lectiva, 
s’acompanya un informe de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la 
Corporació, de data 21 de desembre, les argumentacions del qual es donen aquí per 
reproduïdes, i que porta a concloure, en síntesi, que no s’ha pogut constatar 
l’existència de cap de les causes d’impugnació invocades en l’escrit d’al·legacions ni 
en l’escrit que l’acompanya registrat el dia 29 de novembre de 2011, respecte a 
l’aprovació del pressupost 2012, i que no s’ha vulnerat en cap cas el dret a la 
negociació col·lectiva en la determinació de les condicions de treball dels empleats 
públics de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisena.- En l’expedient d’aprovació del pressupost general consta un informe de la 
Direcció de Serveis de Recursos Humans, de data 22 de novembre d’enguany, on es 
recullen els criteris emprats per efectuar les previsions de les consignacions 
pressupostàries per al proper exercici. 
 
Com sigui que a hores d'ara no s'ha publicat cap disposició al respecte, ni es disposa 
encara de projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2012, les 
previsions del capítol 1 de l'estat de despeses del pressupost general de la Diputació 
de Barcelona han estat calculades d'acord amb el que es disposava a la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a 2011, és a dir, que no s’ha aplicat cap 
increment en les retribucions del personal (funcionari, laboral i eventual) respecte de 
les vigents l’any 2011 que, cal recordar-ho, ja no s’havien incrementat respecte les de 
desembre de 2010. 
 
Setena.- Quant a la suficiència dels crèdits, les hipòtesis de càlcul per a la previsió del 
Capítol 1 de despeses estan efectuades a partir de la valoració de la plantilla actual de la 
corporació, i de les variacions previstes per a l’exercici 2012, inclosa la dotació 
pressupostària per a les places vacants, i permeten afirmar que seran suficients en tot 
cas, atès que no s’ha considerat cap increment de les retribucions. 
 
Cal fer notar, però, arribat el cas d’una major necessitat pressupostària per a despeses 
de personal que es pugui derivar d’una futura disposició legal que les autoritzi, o que 
neixin arran d’acords que es puguin adoptar més endavant en el marc de la negociació 
col·lectiva, la Diputació estaria en disposició de fer-hi front recorrent al romanent líquid de 
tresoreria que resultarà de la liquidació del pressupost de 2011, segons que es desprèn 
de les estimacions que es contenen en l’avançament d’aquesta liquidació que resta 
incorporada en l’expedient. 
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Tot plegat porta a concloure que els imports consignats al capítol 1 del pressupost són 
suficients per finançar les despeses de personal previstes, més encara si es té en compte 
que mitjançant l’aplicació del romanent líquid de tresoreria seria possible completar el 
finançament necessari en el cas que s’arribessin a produir uns majors compromisos. 
 
Vuitena.- L’estructura del pressupost general es correspon amb la prevista a l’Ordre del 
Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. La vinculació jurídica entre les 
diferents aplicacions pressupostàries del Capítol 1, com és prevista en la base 17a de les 
d’execució del pressupost, aporta una gran flexibilitat per gestionar les consignacions 
pressupostàries de les despeses de personal que permetran atendre les necessitats que 
puguin sorgir en el decurs de l’exercici. 
 
Novena.- L’expedient de pressupost conté com a Annex de personal un document amb 
la relació de destinacions per subprogrames, que comprèn totes les destinacions 
agrupades d'acord amb aquesta classificació, indicant-hi la respectiva dependència 
orgànica, codi de lloc de treball, descripció, complement de destinació i categoria. 
 
El pressupost general s'acompanya també de les plantilles i les relacions de llocs de 
treball de la Corporació, dels seus organismes autònoms i de I'entitat pública 
empresarial que s'hi integren.  
 
Aquesta documentació conté la informació essencial, que queda completada amb les 
taules retributives de la Diputació de Barcelona vigents, que es van aprovar per Acord 
de la Junta de Govern, número 477/10, del 10 de juny de 2010, ratificades per Acord 
del Ple de data 1 de juliol, les modificacions incorporades per Acord del Ple 351/10, de 
23 de desembre de 2010, de determinació de les quanties màximes del Complement 
de Productivitat, o l’Acord de la Junta de Govern 140/11, de data 10 de març de 2011, 
relatiu a la quantia del factor d’assiduïtat, com es posa de manifest en les 
observacions de l’informe de la Intervenció General que obra en l’expedient. 
 
Desena.- L'aprovació inicial del pressupost es va acordar pel Ple de la Corporació, òrgan 
que és el competent per fer-ho, conforme determina l'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i 
l’article 168.4 del TRHL. 
 
Vist que en data 15 de desembre de 2011 la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda i Recursos Interns ha informat favorablement un Dictamen que proposa elevar 
a aquest Ple una rectificació de la relació de llocs de treball incorporada en l’expedient 
d’aprovació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per al 2012, pàgina 6, 
files 62a i 63a, per salvar un error material en la transcripció de les denominacions d’uns 
determinats llocs de treball, perquè on deia Subdirector i Cap del Servei, ha de dir-hi 
Coordinador per matèria i Coordinador d’àmbit, respectivament, i que aquestes errors ja 
han estat rectificats en una nova relació de llocs de treball correcta que ha estat 
incorporada en l’expedient. 
 

Per tot l’exposat, examinades les al·legacions formulades, i ateses les consideracions 
aquí recollides, es pot concloure que el Pressupost General de la Diputació de Barcelona 
per a 2012, integrat pel pressupost de la pròpia Corporació, el dels organismes 
autònoms: Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària, Fundació Pública Casa de 
Caritat i Patronat d’Apostes, i per les previsions de despeses i d’ingressos de l’entitat 
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pública empresarial Xarxa Audiovisual Local (XAL), aprovat inicialment pel Ple de la 
Diputació, en sessió extraordinària celebrada el 29 de novembre de 2011, compleix amb 
la legalitat per quant la seva elaboració, contingut i estructura s’ajusten a la normativa 
aplicable en matèria pressupostària, constituïda bàsicament pel títol VI, capítol I, 
articles del 162 al 171 del TRHL i el Capítol I, articles del 2 al 23 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, i l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 

Vist l’article 169.1 del TRHL, on s’estableix que correspon al Ple resoldre les 
reclamacions presentades al pressupost general aprovat inicialment, i que disposa del 
termini d’un mes per fer-ho. 
 

Vista 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 núm. 
7931/2011, de data 8 de setembre de 2011 i publicada al BOPB de 23 de setembre de 
2011. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- ADMETRE l’escrit d’al·legacions al Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona per a l’exercici 2012, presentat en temps i forma pel Sr. C.V.S., com a 
Secretari de Política Sindical, Institucional i Programes de la Federació de Serveis Públics 
d’UGT de Catalunya i Secretari General d’UGT de la Diputació de Barcelona, enregistrat 
d’entrada a la Corporació el 20 de desembre de 2011, amb el número 1100074587, del 
que s’acompanya còpia com a Annex, i, de conformitat amb el que s’interessa en la 
sol·licitud del referit escrit, donar-lo per presentat i per interposades les al·legacions i la 
reclamació que s’hi recullen. 
 

Segon.- DESESTIMAR les al·legacions i la reclamació formulades en l’escrit presentat 
pel Secretari de Política Sindical, Institucional i Programes de la Federació de Serveis 
Públics d’UGT de Catalunya i Secretari General d’UGT de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb les consideracions recollides en la part expositiva d’aquest dictamen. 
 

Tercer.- APROVAR definitivament el Pressupost General de la Diputació de Barcelona 
per a l’exercici 2012, les seves bases d’execució i els seus annexos, en els mateixos 
termes en què foren aprovats inicialment per Acord del Ple d’aquesta Corporació celebrat 
el 29 de novembre de 2011, un cop salvats els errors materials esmentats en la part 
expositiva, que ja han estat rectificats en l’expedient definitivament aprovat. 
 

Quart.- NOTIFICAR aquest Acord al Sr. C.V.S., Secretari de Política Sindical, 
Institucional i Programes de la Federació de Serveis Públics d’UGT de Catalunya i 
Secretari General d’UGT de la Diputació de Barcelona. 
 

Cinquè.- PUBLICAR el pressupost definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i, simultàniament, remetre’n còpia a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, tot plegat com és previst en l’article 169 del TRHL. 
 

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

6.- Dictamen de data 1 de desembre de 2011 que proposa l’aprovació inicial de 
l’actualització de la normativa reguladora del Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona. 
 

“1.- Antecedent i justificació de la modificació 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994 va crear el Programa de Crèdit Local.  
 
L’objectiu era  obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions a través del 
concert amb una entitat financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant la 
gestió per a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i a més, 
subsidiar part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament) i que s’articula en 
tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament vinculades: 
 

1) la del concert que vincula la Diputació de Barcelona i l’entitat financera 
seleccionada; 

2) la de cooperació de la Diputació amb cada ens beneficiari participant en el 
Programa; 

3) i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera 
seleccionada i cada beneficiari sol·licitant.  

 
La relació entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el Programa de Crèdit 
Local té caràcter subvencional i s’ha subjectat a les antigues “Normes reguladores de 
les subvencions a Ajuntaments per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs 
contractats dins del conveni Diputació de Barcelona - Entitat de crèdit corresponent” 
(publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 297, del 
13.12.1994) i a les determinacions de desplegament d’aquestes Normes que la 
Corporació ha anat adoptant al llarg d’aquests anys. 
 
Actualment, essent voluntat d’aquesta Corporació continuar desenvolupant el 
Programa de Crèdit Local en els mateixos termes, esdevé necessari revisar i 
actualitzar les esmentades Normes pels següents motius: 
 

a) La modernització de la normativa reguladora de les subvencions, com són la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament, 
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.  

b) La inclusió a l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació, aprovada 
pel Ple de la Corporació en sessió de data 30 d’octubre de 2008, del Programa 
de Crèdit Local com a norma d’aplicació supletòria. 
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c) L’ampliació dels subjectes beneficiaris a les Entitats Municipals 
Descentralitzades, que s’han anat incloent en el Programa a través de la seva 
normativa de desplegament. 

d) Altres actualitzacions de caràcter procedimental de resultes de l’experiència per 
aconseguir una tramitació més eficient i amb més garanties.  

 
De resultes d’aquesta revisió, s’ha simplificat la denominació de la Norma, s’ha 
modificat l’estructura de la norma, que s’ha reduït a quatre Capítols (Disposicions 
Generals, Tramitació, comprovació de l’aplicació de les subvencions i Incompliment del 
beneficiari), tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una derogatòria i 
una final; s’han ampliat els subjectes beneficiaris a les Entitats Municipals 
Descentralitzades (article 4); s’ha concretat el càlcul de la subvenció (art. 7); s’ha fixat 
el límit màxim de la subvenció (art.8); s’ha fixat la publicitat de les condicions de 
desplegament de les subvencions (art. 9); s’ha traslladat el termini previst per acceptar 
les subvencions a un moment més garantista: abans de la formalització del conveni 
(art. 12); s’ha previst el contingut de l’expedient administratiu un cop finalitzat el 
procediment de concessió (art. 14); s’ha simplificat el procés de justificació, només 
l’entitat financera emetrà la justificació de l’aplicació de la subvenció al principal (art. 
15); altres simplificacions de caràcter procedimental. 
 
Així mateix, cal destacar que, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de les 
presents Normes reguladores, la Junta de Govern serà competent per dictar 
anualment els actes de desplegament que fixaran les condicions següents: 
 

a) El tipus d’interès d’actualització 
b) El tipus d’interès a subvencionar 
c) Els límits màxims de subvenció per a cada municipi o EMD 
d) L’actualització del tipus ofertat per l’entitat adjudicatària 

 
Aquestes Normes tenen naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna compliment 
al requeriment de l’art. 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, relatiu a la necessitat d’ordenança específica per a modalitats de 
subvencions, i d’aquí que l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona no resulti d’aplicació directa, sinó supletòria al Programa de Crèdit Local 
(art. 4.2.c), atesa la seva regulació específica. 
 
2.-Tramitació i acords que es proposen 
 
L’aprovació de l’actualització de les “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local 
de la Diputació de Barcelona”, s’ha d’ajustar al procediment general establert per a 
l’aprovació de les ordenances i reglaments locals, a l’article 49 de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i a l’article 178 del 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 
28 d’abril (TRLM).  
 
Així mateix, a l’esmentat procediment li són d’aplicació els articles 60 i ss del 
Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
 
En virtut d’aquests preceptes, s’ha de seguir el procediment següent: 
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a) Creació de la Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte 
de la norma (art. 62 del ROAS).  

 
Per Decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 28 de 
novembre de 2011 (D. 10447/11) va ser constituïda dita Comissió d’estudi i en la seva 
reunió de data 1 de desembre de 2011, s’ha adoptat el text de l’avantprojecte que se 
sotmet a aprovació. 
 
b) Aprovació inicial pel ple (art. 63.1 del ROAS). 
 
c) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies 

perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.  
 
Aquest tràmit s’haurà d’efectuar mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. (art. 
63.2 del ROAS) 
 
d) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 

definitiva del ple. 
 
En cas que, durant el termini esmentat al paràgraf anterior, es presentin reclamacions 
o suggeriments, aquestes s’hauran de resoldre de forma raonada i proposar la seva 
estimació o desestimació total o parcial i formular la corresponent proposta d’aprovació 
definitiva del reglament. L’aprovació definitiva correspondrà al ple de la Corporació que 
haurà d’adoptar l’acord per majoria simple. Tot això d’acord amb el que disposen els 
articles 64 i 65 del ROAS. 
 
Ara bé, si no es formulen reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu (art. 49 LBRL, art. 178 TRLM, art. 65.1 ROAS). 
 
Tant en un supòsit com en l’altre, la Diputació de Barcelona haurà de trametre l’acord 
d’aprovació definitiu, en el seu cas, i la còpia íntegra i fefaent del reglament, a 
l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze 
dies (art. 56 LBRL, art. 145 TRLM i art. 65.3 ROAS).  
 
e) Entrada en vigor del reglament 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 70 de la LBRL, les ordenances s’hauran de 
publicar al Butlletí Oficial de la província i no entraran en vigor fins que s’hagi publicat 
completament el seu text i hagi transcorregut el termini dels 15 dies establert a l’article 
65.2 de LBRL. 
 
Igualment, d’acord amb l’article 66 del ROAS, s’ha de publicar, en tot cas, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
En virtut de tot això, es proposa, previ l’informe de la Comissió Informativa i de 
seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 

Primer.- Aprovar inicialment el text actualitzat de les “Normes reguladores del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona”, que es reprodueix: 
 

“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona 
Preàmbul  
Capítol I .Disposicions generals  
Article 1. Objecte 
Article 2. Règim jurídic 
Article 3. Finalitat de les subvencions 
Article 4. Destinataris 
Article 5. Conceptes subvencionables 
Article 6. Aplicació de les subvencions 
Article 7. Càlcul de la subvenció 
Article 8. Límit màxim de la subvenció 
Article 9. Condicions de les subvencions 
 
Capítol II Tramitació 
Article 10. Sol·licitud 
Article 11. Resolució de la sol·licitud 
Article 12. Acceptació i formalització de la subvenció 
Article 13. Pagament de la subvenció 
Article 14. Contingut de l’expedient administratiu 
 
Capítol III Comprovació de l’aplicació de les subvencions 
Article 15. Justificació de l’aplicació de la subvenció 
 
Capítol IV Incompliment del beneficiari 
Article 16. Reintegrament de la subvenció per ús indegut o cancel·lació anticipada del 
préstec 
 
Disposicions addicionals  
Disposició transitòria 
Disposició derogatòria 
Disposició final  
 
Preàmbul  
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994 va crear el Programa de Crèdit Local.  
 
L’objectiu era  obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions a través del 
concert amb una entitat financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant la 
gestió per a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i a més, 
subsidiar part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament) i que s’articula en 
tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament vinculades: 
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1) la del concert que vincula la Diputació de Barcelona i l’entitat financera 
seleccionada; 

2) la de cooperació de la Diputació amb cada ens beneficiari participant en el 
Programa; 

3) i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i 
cada beneficiari sol·licitant.  

 
La relació entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el Programa de Crèdit 
Local té caràcter subvencional i s’ha subjectat a les antigues “Normes reguladores de 
les subvencions a Ajuntaments per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs 
contractats dins del conveni Diputació de Barcelona - Entitat de crèdit corresponent” 
(publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 297, del 
13.12.1994) i a les determinacions de desplegament d’aquestes Normes que la 
Corporació ha anat adoptant al llarg d’aquests anys. 
 
Actualment, essent voluntat d’aquesta Corporació continuar desenvolupant el 
Programa de Crèdit Local en els mateixos termes, esdevé necessari revisar i actualitzar 
les esmentades Normes pels següents motius: 
 
a) La modernització de la normativa reguladora de les subvencions, com són la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat 
pel RD 887/2006, de 21 de juliol.  

b) La inclusió a l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació, aprovada pel Ple 
de la Corporació en sessió de data 30 d’octubre de 2008, del Programa de Crèdit 
Local com a norma d’aplicació supletòria. 

c) L’ampliació dels subjectes beneficiaris a les Entitats Municipals Descentralitzades, 
que s’han anat incloent en el Programa a través de la seva normativa de 
desplegament. 

d) Altres actualitzacions de caràcter procedimental de resultes de l’experiència per 
aconseguir una tramitació més eficient i amb més garanties.  

 
De resultes d’aquesta revisió, s’ha simplificat la denominació de la Norma, s’ha 
modificat l’estructura de la norma, que s’ha reduït a quatre Capítols (Disposicions 
Generals, Tramitació, comprovació de l’aplicació de les subvencions i Incompliment del 
beneficiari), tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una derogatòria i 
una final; s’han ampliat els subjectes beneficiaris a les Entitats Municipals 
Descentralitzades (article 4); s’ha concretat el càlcul de la subvenció (art. 7); s’ha fixat 
el límit màxim de la subvenció (art.8); s’ha fixat la publicitat de les condicions de 
desplegament de les subvencions (art. 9); s’ha traslladat el termini previst per acceptar 
les subvencions a un moment més garantista: abans de la formalització del conveni 
(art. 12); s’ha previst el contingut de l’expedient administratiu un cop finalitzat el 
procediment de concessió (art. 14); s’ha simplificat el procés de justificació, només 
l’entitat financera emetrà la justificació de l’aplicació de la subvenció al principal (art. 
15); altres simplificacions de caràcter procedimental. 
 
Aquestes Normes tenen naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna compliment 
al requeriment de l’art. 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, relatiu a la necessitat d’ordenança específica per a modalitats de 
subvencions, i d’aquí que l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona no resulti d’aplicació directa, sinó supletòria al Programa de Crèdit Local (art. 
4.2.c), atesa la seva regulació específica. 
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Capítol I Disposicions generals  
 
Article 1. Objecte 
Aquestes normes tenen per objecte la fixació del procediment que cal seguir per a la 
sol·licitud, la concessió, el pagament  i la justificació de les subvencions que, en forma 
de transferències de capital, atorgui la Diputació de Barcelona als ajuntaments i entitats 
menors descentralitzades (per acrònim EMD) per als crèdits concertats dins del 
Programa de Crèdit Local. 
 
Article 2. Règim jurídic 
De conformitat amb la Disposició Addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, les subvencions que integren el Programa de 
Crèdit Local es regiran, en primer lloc, per les presents Normes Reguladores, com a 
normativa específica i, en segon lloc, resulten d’aplicació supletòria les disposicions de 
l’esmentada Llei General de Subvencions, així com, l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 3. Finalitat de les subvencions 
Les subvencions a què es refereix l'article primer tenen com finalitat subsidiar els 
interessos dels préstecs contractats, dins del Programa de Crèdit Local, pels respectius 
ajuntaments i EMD amb l'entitat de crèdit concertada, en virtut del conveni signat entre 
la Diputació de Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent, destinats a finançar 
inversions locals.  
 
Article 4. Destinataris 
Poden sol·licitar les esmentades subvencions tots els ajuntaments i EMD de la 
Província de Barcelona.  
 
Article 5. Conceptes subvencionables 
És subvencionable el crèdit a sol·licitar a l'entitat de crèdit concertada en el Programa 
de Crèdit Local vigent,  que tingui per finalitat qualsevol inversió inclosa en els 
pressupostos. 
 
S'exclouen expressament de la present acció concertada les operacions de tresoreria, 
així com també les operacions de refinançament del deute i crèdits pont. 
 
Article 6. Aplicació de les subvencions 
L'entitat financera adjudicatària de l’acció concertada aplicarà la subvenció a reduir el 
principal i, en conseqüència, l'import d'interessos i amortitzacions a pagar per 
l'ajuntament o EMD corresponent, al llarg de la durada del préstec subvencionat . 
 
Article 7. Càlcul de la subvenció 
L'import de la subvenció es calcularà com l'equivalent financer dels punts percentual 
del tipus d'interès subvencionat, calculat de la forma següent:  
 

 
On:  
 
P = Coeficient respecte a l'import del préstec . 
D = Tipus d'interès d’actualització. 
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N = Durada del préstec (10), que inclou, en el seu cas, el període de carència i que no 
podrà superar els deu anys . 

i = Tipus d'interès a subvencionar. 
 
Per a la determinació del tipus d’interès d’actualització (D) es prendrà com a referència 
la mitjana de l’EURIBOR a tres mesos del mes d’octubre anterior a l’exercici 
pressupostari en el decurs del qual s’atorgui la subvenció. 
 
La Diputació de Barcelona, degut a les limitacions pressupostàries, podrà subsidiar 
total o parcialment el préstec sol·licitat per l'ajuntament o EMD, i establirà anualment 
uns límits màxims de subvenció dels crèdits en funció de la consignació pressupostària 
i de les previsions d’endeutament dels municipis de la província. 
 
Article 8. Límit màxim de la subvenció  
El límit màxim de la subvenció per a cada municipi i EMD es determinarà en funció de 
la població publicada per l’INE referent a l’any de la petició, segons la  ponderació en 
euros per habitant i trams de població que aprovi la Junta de Govern.  
 
Article 9. Condicions de les subvencions 
Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus d’interès 
d’actualització (lletra D de la fórmula de càlcul),  el tipus d'interès a subvencionar (i), i 
els límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència l’article anterior, 
determinats per les circumstàncies dels mercats financers, la conjuntura econòmica, el 
tipus d'interès dels préstecs pactats en el conveni signat amb l’entitat financera per 
executar el Programa de Crèdit Local i la consignació pressupostària que hi figuri en els 
pressupostos anuals de la Diputació de Barcelona per aquest programa.  
 
De l’esmentat acord de la Junta de Govern se’n donarà compte al Ple de la Diputació 
de Barcelona i es publicarà al Butlletí Oficial de la  Província de Barcelona. 
 
Capítol II Tramitació 
 
Article 10. Sol·licitud 
1. La sol·licitud de subvenció es realitzarà mitjançant instància signada per 
l'alcalde/essa o representant competent adreçada a la Presidència de la Diputació de 
Barcelona, i es podrà presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de la 
Diputació i en els termes establerts a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
No obstant això, les sol·licituds presentades durant el mes de desembre podran ser 
proposades per la seva aprovació en l’exercici següent. 
 
2. Excepcionalment durant l’últim trimestre de l’any, quan no s’hagi exhaurit el crèdit de 
la partida pressupostària corresponent a l’efecte ni la línia de crèdit concertada, serà 
possible realitzar una segona sol·licitud de crèdit per part d’aquells ajuntaments i EMDs 
que ja hagin exhaurit la subvenció, la subvenció corresponent de la qual haurà de ser 
aprovada, amb caràcter excepcional, abans de l’acabament de l’exercici en sessió de la 
Junta de Govern. 
 
En cas contrari, no s’admetrà a tràmit la sol·licitud. El criteri de concessió s’efectuarà 
per rigorós ordre de la data d’entrada en el registre de la sol·licitud. 
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3. La Diputació de Barcelona subministrarà els models necessaris per efectuar la 
demanda de subvenció i gestionarà la tramitació del préstec associat a la subvenció 
davant l’Entitat de Crèdit concertada. 
 
4. Així mateix, un cop presentada la instància, la Diputació de Barcelona sol·licitarà als 
municipis la documentació necessària per a l’anàlisi del préstec d’acord amb els 
requeriments de l’entitat bancària concertada. 
 
En el cas que l’ajuntament o EMD sol·licitant requereixi l’autorització de l’òrgan 
competent en matèria de tutela financera, d’acord amb l’article 53 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març serà el propi ajuntament o EMD qui haurà de sol·licitar l’esmentada 
autorització per a la concertació de préstecs i donar-ne trasllat a la Diputació de 
Barcelona. 
Article 11. Resolució de la sol·licitud 
 
1. L’ordenació i instrucció de l’expedient del Programa de Crèdit Local correspon al 
Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, que actuarà com a interlocutors 
amb el municipi o EMD sol.licitant de la subvenció. 
 
2. Correspon a la Junta de Govern la concessió, la denegació o la revocació de les 
sol·licituds, així com les modificacions d’import concedit.  
 
3. El termini màxim per concedir la subvenció és de tres mesos, a comptar des de la 
data d’entrada de la sol·licitud en el Registre General de la Corporació, sempre i quan 
l’esmentada sol·licitud contingui la documentació necessària per la concessió del 
préstec. Transcorregut l’esmentat termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, 
s'entendran desestimades les sol·licituds formulades.  
 
Article 12. Acceptació i formalització de la subvenció 
 
1. Un cop aprovat l’atorgament de la subvenció, es notificarà al beneficiari que haurà 
d’aprovar la corresponent acceptació i notificar a la Diputació de Barcelona, juntament 
amb l’aprovació del crèdit abans de la signatura del conveni de la subvenció i la minuta 
de préstec. 
 
2. Un cop concedida la subvenció per la Diputació de Barcelona, notificada i acceptada 
pel beneficiari, la Diputació de Barcelona i aquest procediran a la formalització de 
l’atorgament de la subvenció mitjançant la signatura del corresponent conveni, el que 
tindrà lloc en el mateix moment en què es formalitzi el crèdit entre aquest beneficiari i 
l’entitat bancària.  
 
3. Si en el període de 6 mesos des de la concessió no es formalitza el conveni de la 
subvenció i/o la formalització de la minuta de préstec amb l’entitat bancària, per causa 
imputable a l’ajuntament o EMD, s’entendrà que aquest renuncia a l’operació i es 
procedirà a tancar l’expedient.  
 
Article 13. Pagament de la subvenció 
 
1. El pagament de la subvenció es realitzarà als trenta dies a comptar des de l’endemà 
de la signatura del conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’ajuntament o 
EMD corresponent, mitjançant  transferència bancària al compte especial obert a nom 
de l’ajuntament o EMD en l’entitat de crèdit corresponent. 
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2. La disposició inicial del préstec que efectuarà l’ens beneficiari en el moment de la 
formalització serà igual a l’import de la subvenció concedida. 
 
3. En cas que l’ens vulgui disposar en el moment de la formalització d’un import 
superior ho haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona. 
 
Article 14. Contingut de l’expedient administratiu 
 
Un cop signat el conveni de la subvenció i contracte de préstec, l’expedient contindrà 
els següents documents: 
 
1. Instància de la sol·licitud de subvenció i préstec (actual PCL-1) en el marc del 

Programa de Crèdit Local 
2. Diligència de l’acord de la subvenció  
3. Notificació a l’expedient de l’acord de la concessió de la subvenció a l’ajuntament 

o EMD 
4. Notificació de l’acord de d’acceptació de la subvenció per part del municipi o EMD 
5. Conveni de la subvenció degudament inscrit al registre de convenis 
6. Minuta de préstec concedida per l’entitat financera concertada signada per 

l’ajuntament 
7. Còpia compulsada de la justificació de l’aplicació de la subvenció al principal del 

préstec 
 
Capítol III Comprovació de l’aplicació de les subvencions 
 
Article 15. Justificació de l’aplicació de la subvenció 
 
L’Entitat financera emetrà la justificació de l’aplicació de la subvenció al principal del 
préstec en el termini de tres mesos des de la signatura del conveni. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de requerir el beneficiari perquè aporti 
aquelles dades i documents necessaris als efectes de la comprovació de  l'adequada 
aplicació de les subvencions concedides a les finalitats per a les quals s'han atorgat.  
 
Capítol IV Incompliment del beneficiari 
 
Article 16. Reintegrament de la subvenció per ús indegut o cancel·lació anticipada del 
préstec 
 
1. En cas que el beneficiari  cancel·li el préstec abans  de la data prevista en el 
contracte o bé no destini a inversions l’import d’aquest préstec, la Diputació, després 
d'avaluar les causes, podrà recalcular l'import de la subvenció i  demanar a 
l'ajuntament o EMD el retorn de l'import de la subvenció atorgada en la mateixa 
proporció que hi hagi entre l’import previst i el realment utilitzat per inversió. 
 
2. Si no s'aplica o s'aplica inadequadament una subvenció, la Diputació de Barcelona 
podrà instar-ne la restitució de l'import pels procediments legalment establerts, fins i tot 
mitjançant la compensació amb aquells crèdits dels quals sigui titular actiu el beneficiari 
i deutora la Diputació.  
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Disposicions addicionals: 
 
Primera.- En cas que es produeixi una modificació normativa que afecti a les presents 
normes, continuaran en vigor tots aquells articles que siguin compatibles o permetin 
una interpretació harmònica, mentre no hi hagi una nova revisió expressa.  
 
Segona.- La Diputació de Barcelona promourà l’ús de les tècniques i mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics que permetin als beneficiaris una major agilitat en la 
tramitació de l’expedient de concessió de subvencions. 
En el cas que s’instrueixi l’expedient telemàticament es farà l’adaptació pertinent de la 
documentació . 
 
Tercera.- Es considera desplegament normatiu, el plec de bases de l’acció concertada 
en tot allò no contemplat a les presents normes reguladores, així com les resolucions 
que adopti la Corporació en relació amb la fixació del tipus d’interès, els límits màxims 
de subvenció per habitant i el tipus de referència.  
 
Disposició transitòria: 
 
Als procediments de concessió de subvencions en el marc del Programa de Crèdit 
Local ja iniciats en el moment de l’entrada en vigor d’aquestes normes se’ls aplicaran 
les normes vigents en el moment del seu inici. 
 
A aquests efectes s’entendrà que s’inicia l’expedient a la data d’entrada de la sol.licitud 
en el registre general de la Corporació. 
 
Disposició derogatòria: 
 
L’entrada en vigor de les presents Normes deroga les “Normes reguladores de les 
subvencions a Ajuntaments per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats 
dins del conveni Diputació de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent” aprovades pel 
Ple el 19.10.1994. i publicades al BOPB 297 el dia 13.12.1994. 
 
Així mateix, queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que 
s’oposin a aquestes normes.  
 
Disposició final: 
 
L’entrada en vigor d’aquest Reglament es produirà un cop transcorregut el termini de 
quinze dies hàbils previst als arts. 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local i una vegada s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de 
Província de Barcelona el text complet del Reglament i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona”. 

 
Segon.- Sotmetre aquests acords a informació pública, per un termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, per a la formulació 
d’al·legacions i suggeriments.  
 

Tercer.- Un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no 
haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial del nou Reglament 
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del text de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona  esdevindrà definitiu. 
 

Quart.- Aprovades les noves normes, quedarà sense efecte l’anterior text de les 
“Normes reguladores de les subvencions a Ajuntaments per a subsidiar el tipus 
d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació de Barcelona - Entitat de 
crèdit corresponent” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
núm. 297, del 13.12.1994). 
 

Cinquè.- Notificar l’aprovació del Reglament, en el termini de 15 dies a comptar des de 
la seva aprovació definitiva, a la Delegació del Govern a Catalunya-Subdelegació del 
Govern a Barcelona i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als 
efectes del que disposa l’article 56 de la L 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.” 
 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
7.- Dictamen de data 1 de desembre de 2011 que proposa l’aprovació inicial del 
nou reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. 
 
“1. Antecedents i justificació de la modificació 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
Les posteriors revisions del reglament en 1996, 2001, 2004 i 2007 van anar en el sentit 
de la simplificació, agilitació i millora del servei als ens locals, d’una banda, i de 
l’adequació a la redefinició del paper de la Diputació amb la política basada en la 
concertació amb els municipis, de l’altra. 
 
Entre altres novetats que es proposen, val la pena assenyalar: 
 
 l’ampliació respecte al reglament anterior dels ens beneficiaris amb la incorporació 

de les mancomunitats de municipis. 
 la inclusió entre els supòsits a finançar per la Caixa de Crèdit de les operacions 

incloses en Plans de Sanejament o Plans Econòmics i financers locals. 
 
Cal destacar, també, que de conformitat amb el que disposa l’article 4 del present 
Reglament, la Junta de Govern serà competent per dictar anualment els actes de 
desplegament que fixaran les condicions següents: 
 

a)  L’import màxim a sol·licitar per entitat i any 
b) El tipus d’interès 
c) Els criteris per a la concessió dels crèdits amb interès i sense 
d) El sistema de lliurament  
e) El termini i el sistema d’amortització 
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2. Tramitació i acords que es proposen 
 
L’aprovació d’aquest Reglament de la Caixa de Crèdit, s’ha d’ajustar al procediment 
general establert per a l’aprovació de les ordenances i reglaments locals, a l’article 49 
de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i a 
l’article 178 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLM).  
 
Així mateix, a l’esmentat procediment li són d’aplicació els articles 60 i ss del 
Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
 
En virtut d’aquests preceptes, s’ha de seguir el procediment següent: 
 
a) Creació de la Comissió d’estudis encarregada de redactar el text de l’avantprojecte 

de la norma (62 del ROAS) 
 
Per Decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 28 de 
novembre de 2011 (D. 10445/11) va ser constituïda dita Comissió d’estudi i en la seva 
reunió de data 1 de desembre de 2011, s’ha adoptat el text de l’avantprojecte que se 
sotmet a aprovació. 
 
b)  Aprovació inicial pel ple (art. 63.1 del ROAS). 
 
c) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies 

perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.  
 
Aquest tràmit s’haurà d’efectuar mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. (art. 
63.2 del ROAS) 
 
d) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 
definitiva del ple. 
 

En cas que, durant el termini esmentat al paràgraf anterior, es presentin reclamacions 
o suggeriments, aquestes s’hauran de resoldre de forma raonada i proposar la seva 
estimació o desestimació total o parcial i formular la corresponent proposta d’aprovació 
definitiva del reglament. L’aprovació definitiva correspondrà al ple de la Corporació que 
haurà d’adoptar l’acord per majoria simple. Tot això d’acord amb el que disposen els 
articles 64 i 65 del ROAS. 
 

Ara bé, si no es formulen reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu (art. 49 LBRL, art. 178 TRLM, art. 65.1 ROAS). 
 

Tant en un supòsit com en l’altre, la Diputació de Barcelona haurà de trametre l’acord 
d’aprovació definitiu, en el seu cas, i la còpia íntegra i fefaent del reglament, a 
l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze 
dies (art. 56 LBRL, art. 145 TRLM i art. 65.3 ROAS).  
 

e) Entrada en vigor del reglament 
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De conformitat amb el que disposa l’article 70 de la LBRL, les ordenances s’hauran de 
publicar al Butlletí Oficial de la província i no entraran en vigor fins que s’hagi publicat 
completament el seu text i hagi transcorregut el termini dels 15 dies establert a l’article 
65.2 de LRRL. 
 

Igualment, d’acord amb l’article 66 del ROAS, s’ha de publicar, en tot cas, en el tauler 
d’anuncis de la corporació i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text. 
 

Per tot això es proposa, previ l’informe de la Comissió Informativa i de seguiment de 
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar inicialment el text del Reglament de la Caixa de Crèdit de la 
Diputació de Barcelona, que es reprodueix: 

 
 
 
“REGLAMENT DE LA CAIXA DE CRÈDIT DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
ÍNDEX 
 
CAPÍTOL 1.  DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
Article 2. Règim jurídic 
Article 3. Finalitat de la Caixa de Crèdit i destinataris 
Article 4.  Condicions dels crèdits 
 
CAPÍTOL 2.  TRAMITACIÓ 
 
Article 5. Sol·licitud 
Article 6. Resolució de la sol·licitud 
Article 7. Caducitat de l’expedient 
Article 8. Acceptació i formalització del crèdit 
Article 9. Lliurament del crèdit 
 
CAPÍTOL 3.  REINTEGRAMENT I GARANTIES 
 
Article 10. Reintegrament dels crèdits 
Article 11. Garanties 
Article 12. Incompliment del beneficiari 
 
Disposició transitòria 
Disposició derogatòria 
Disposició final 
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CAPÍTOL 1.  DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 
Aquest Reglament regula el funcionament de la Caixa de Crèdit de la Diputació 
de Barcelona, així com la fixació de les condicions, requisits i procediment 
necessaris per a la sol·licitud, atorgament i reintegrament dels crèdits locals. 
 
Article 2. Règim jurídic 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 30.6.f) del text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la Diputació de Barcelona te constituïda la 
Caixa de Crèdit, amb la finalitat que s’estableix a l’article 3 d’aquest Reglament. 
 
Així mateix, li és d’aplicació el text refós de la llei d’hisendes locals, aprovat pel 
RDL 2/2004, de 5 de març, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Barcelona i la resta de la legislació del règim local. 
 
Article 3. Finalitat de la Caixa de Crèdit i destinataris 
 
1. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local de la Diputació de 
Barcelona que té per finalitat l’atorgament de crèdits als municipis, entitats 
municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la província de 
Barcelona per al finançament de: 
 
a) Noves inversions 
b) Dèficit de finançament en inversions executades en exercicis anteriors e 

incloses en un pla de sanejament 
c) Operacions contemplades en un Pla de Sanejament o Pla Econòmic i 

Financer aprovats pel Ple de l’Entitat i degudament autoritzades per l’òrgan 
competent en matèria de tutela financera. 

 
2. S’exclouen de la seva activitat els crèdits per a operacions de tresoreria, així 
com el refinançament del deute.  
 
Article 4. Condicions dels crèdits 
 
1. La Junta de Govern fixarà, en funció de les circumstàncies dels mercats 
financers i la conjuntura econòmica, les condicions següents: 
 

a) L’import màxim a sol·licitar per entitat i any 
b) El tipus d’interès  
c) Els criteris per a la concessió dels crèdits amb interès i sense 
d) El sistema de lliurament    
e) El termini i el sistema d’amortització  
 
2. Un cop aprovades aquestes condicions, es donarà compte al Ple i es 
publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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3. En cas de préstec per a inversions, el conjunt del finançament, inclòs el 
crèdit lliurat, no podrà superar el cost d’execució de l’actuació finançada. En 
cas d’operacions incloses en un Pla de Sanejament o Pla Econòmic i Financer, 
el seu import i termini no podrà excedir de l’admès per l’òrgan de tutela 
financera. 
 
4. L’acord que adopti la Junta de Govern en relació a l’import màxim a sol·licitar 
per entitat i any, previst a l’apartat 1.a) d’aquest article 4, no serà aplicable als 
crèdits que responguin a situacions d’emergència i catàstrofe. 
 
CAPÍTOL 2.  TRAMITACIÓ 
 
Article 5. Sol·licitud 
 
1. Les sol·licituds de crèdit es realitzaran mitjançant instància signada per 
l’alcaldia o representant competent, que anirà adreçada a la Presidència de la 
Diputació de Barcelona i es podrà presentar a qualsevol de les oficines del 
Registre General de la Diputació o pels mitjans i en els termes establerts a 
l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
2. A fi d’avaluar la necessitat del finançament, la maduresa de l’actuació, la 
solvència del peticionari i el seu compliment dels ratis legals, la sol·licitud de 
crèdit haurà de contenir la informació següent: 
 
a) En el cas de finançament d’inversions 
 les dades del cost i finançament de la inversió objecte del crèdit.  
 la darrera liquidació pressupostària efectuada per l’entitat, resumida per 

capítols i on consti el romanent líquid de tresoreria.  
 l’aprovació per l’òrgan competent de l’entitat de la inversió o, en el cas que 

l’actuació sigui una obra o instal·lació, la del projecte tècnic.  
 
b) En el cas d’operacions de crèdit incloses en un Pla de Sanejament o Pla 
Econòmic i Financer, caldrà acreditar en el moment de la petició: 
 l’aprovació del pla per part de l’òrgan competent de l’entitat. 
 l’autorització de l’operació d’endeutament per l’òrgan competent en matèria 

de tutela financera.  
 
3. La Diputació de Barcelona posarà a disposició dels interessants els 
formularis i els models normalitzats on s’haurà de formalitzar la sol·licitud de 
crèdit. 
 
Article 6. Resolució de la sol·licitud  
 
1. Correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds 
presentades.  
 
2. Per a la concessió dels crèdits, tindran preferència aquelles inversions que 
es destinin a finançar: 
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a) Serveis mínims obligatoris previstos en la legislació vigent 
b) Operacions incloses en Plans de Sanejament o Plans Econòmics i Financers 

degudament aprovats i autoritzats. 
c) Situacions d’emergència i catàstrofe 
 
3. El termini màxim per a la resolució de l’expedient és de 6 mesos, a comptar 
des de la data d’entrada de la sol·licitud en el Registre General de la Diputació. 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi dictat resolució expressa, les 
sol·licituds formulades s’entendran desestimades. 
 
4. Per a la concessió del crèdit, els ens beneficiaris hauran de trobar-se al 
corrent de les seves obligacions econòmiques envers la Diputació de 
Barcelona.  
 
5. El crèdit lliurat s’haurà de destinar a la finalitat per a la qual s’ha concedit. 
Qualsevol modificació en les seves condicions s’haurà d’aprovar prèviament 
per la Diputació de Barcelona seguint el mateix procediment que per a la seva 
concessió. 
 
6. Per a operacions de crèdit incloses en Plans de Sanejament o Plans 
Econòmics i Financers no hi haurà possibilitat de canvi de destinació. 
 
Article 7. Caducitat de l’expedient 
 
1. Durant la tramitació de l’expedient, la Diputació podrà requerir dels 
sol·licitants la liquidació dels deutes pendents, l’esmena de la documentació 
presentada o l’acreditació d’informació complementària necessària per valorar 
la petició, tot advertint-los de les conseqüències de l’incompliment que es 
preveuen a l’apartat següent.  
 
2. Transcorregut el termini de 3 mesos sense que els sol·licitants donin 
compliment a l’esmentat requeriment per reprendre la tramitació, es produirà la 
caducitat de l’expedient i, en conseqüència, s’acordarà l’arxiu de les 
actuacions. 
 
Article 8. Acceptació i formalització del crèdit 
 
1. Un cop aprovat l’atorgament del crèdit, es notificarà al beneficiari qui, en el 
termini de 2 mesos, haurà d’acceptar-lo i notificar-ho a la Diputació de 
Barcelona. 
 
2. L’acceptació per part del beneficiari serà condició de l’eficàcia de la 
concessió del crèdit. De transcórrer el termini de dos mesos sense rebre 
notificació de l’acceptació, s’entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i 
la Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte l’esmentada concessió, 
llevat que concorrin circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de 
renuncia. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 39

3. Notificat l’acord d’acceptació, la Diputació de Barcelona i l’ens beneficiari 
procediran a la formalització del crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni.  
 
Article 9. Lliurament del crèdit 
 
1. El lliurament del crèdit s’efectuarà d’acord amb els criteris que fixi la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona relatius als extrems següents: 
a) El moment del lliurament del crèdit i el seu fraccionament 
b) La forma d’acreditació dels requeriments exigits en relació amb la inversió 

finançada. 
 
2. El termini màxim per presentar l’acreditació esmentada a l’apartat b) del 
paràgraf anterior serà de 6 mesos a partir de la signatura del conveni. De 
transcórrer aquest termini sense que s’hagi presentat l’acreditació, s’entendrà 
que el beneficiari ha renunciat al crèdit i la Diputació de Barcelona podrà deixar 
sense efecte l’esmentada concessió, llevat que concorrin circumstàncies que 
contradiguin aquesta presumpció de renuncia. 
 
3. Un cop lliurat el crèdit, el beneficiari haurà de justificar, mitjançant un 
certificat del funcionari públic competent, la seva aplicació al finançament 
objecte de la concessió.  

 
Per a la presentació d’aquest certificat, el beneficiari disposarà dels terminis 
següents:  
 de tres mesos després de la finalització de cadascun dels seus terminis 

anuals, en el cas de Plans de Sanejamento Plans Econòmics i Financers 
 de dos anys, en el cas d’inversions en obres i instal·lacions  
 i de sis mesos, en els altres casos. 
 
4. La Junta de Govern de la Diputació podrà prorrogar aquests terminis a 
petició motivada del beneficiari, el qual haurà de formular l’esmentada petició 
amb una antelació mínima d’1 mes de la finalització del termini corresponent.  
 
CAPÍTOL 3.  REINTEGRAMENT I GARANTIES 
 
Article 10. Reintegrament dels crèdits 
 
1. El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu.  
 
2. La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi 
disposat del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a 
partir del dia de la disposició.  
3. En cas d’operacions incloses en un Pla de Sanejament o Pla Econòmic i 
Financer, la darrera anualitat no podrà superar el termini fixat en la seva 
autorització per l’òrgan de tutela financera. 
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4. El beneficiari podrà amortitzar anticipadament la part pendent del principal. 
 
Article 11. Garanties 
 
Les garanties de l’obligació de reintegrament per l’ens beneficiari es regiran per 
allò establert a l’article 49.5.B) del text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
Article 12. Incompliment del beneficiari 
 
1. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de requerir el beneficiari 
perquè aporti aquelles dades i documents necessaris als efectes de la 
comprovació del compliment de les condicions fixades. 
 
2. En cas d’incompliment de les condicions de justificació o reintegrament, la 
Diputació de Barcelona, prèvia audiència del beneficiari, podrà resoldre el 
conveni i revocar el crèdit lliurat, que haurà de ser reintegrat en el termini de 2 
mesos des de la notificació de la revocació, en cas que se n’hagi disposat. 
 
3. L’incompliment de l’obligació d’abonament de l’anualitat de devolució del 
crèdit i, en el seu cas, del corresponent interès, generarà l’interès legal sobre 
les quantitats en què s’hagi incorregut en mora. 
 
4. Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de 
compensació per qualsevol lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de 
Barcelona al beneficiari, llevat d’aquelles recaptades per delegació de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la mateixa Diputació.  
 
Disposició transitòria 
 
1. Aquells expedients de sol·licitud de crèdits que s’estiguin tramitant a 
l’entrada de vigor d’aquest reglament es resoldran d’acord amb les condicions 
fixades en la present regulació i en els acords de desplegament.  
 
2. Els crèdits concedits amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament 
i que estiguin pendents d’amortització es justificaran i reintegraran de 
conformitat amb les condicions fixades en la normativa i acords a l’empara dels 
quals varen ser concedits. 
 
Disposició derogatòria 
 
Resten derogades totes les normes que contradiguin o s’oposin al que disposa 
el present reglament, i en concret, el reglament de la Caixa de Crèdit publicat al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació”. 
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Segon.- Sotmetre aquests acords a informació pública, per un termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, per a la formulació 
d’al·legacions i suggeriments.  
 
Tercer.- Un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no 
haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial del nou Reglament 
esdevindrà definitiu. 
 
Quart.- Aprovat el nou Reglament, quedarà sense efecte l’anterior “Reglament de la 
Caixa de Crèdit de Cooperació Local” publicat al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Cinquè.- Notificar l’aprovació del Reglament, en el termini de 15 dies a comptar des de 
la seva aprovació definitiva, a la Delegació del Govern a Catalunya-Subdelegació del 
Govern a Barcelona i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als 
efectes del que disposa l’article 56 de la L 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
8.- Dictamen de data 18 de novembre de 2011 que proposa autoritzar l’ús del 
local on s’ubica el centre de mesura de l’Edifici del Rellotge del Recinte de 
l’Escola Industrial, i autoritzar el pas de les línies elèctriques que discorren per 
dintre d’aquest recinte, a favor d’Endesa Distribución Eléctrica SLU, amb la 
corresponent cessió de la Estació Transformadora (ET) provisional. 
 
“Vist que la Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici del Rellotge situat dintre 
del Recinte de l’Escola Industrial al carrer Urgell, núm. 187 de Barcelona, i que la finca 
de l’Escola Industrial consta inscrita en el Registre de la Propietat número X de 
Barcelona finca número XXX, tom XXX, llibre XXX, foli XXX, i a l’Inventari de Béns 
d’aquesta Corporació amb el codi d’actiu F000041 el terreny de l’Escola Industrial i 
amb el codi d’actiu F000896 l’edifici del Rellotge, tots dos amb naturalesa jurídica de 
bé de domini públic afecte a un servei públic 
 
Vist que d’acord amb l’informe de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, de 
data 7 de juliol de 2011, la Diputació de Barcelona té la necessitat de realitzar una 
contractació en mitja tensió per al recinte de la Escola industrial, per això ha demanat 
a la companyia distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica SL, Unipersonal, una 
ampliació de potència en els dos subministraments, un de principal i un altre 
complementari, de l’Edifici del Rellotge fins als 3000 kW en cadascun d’ells. 
 
Vist que en l’informe esmentat s’indica que es sol·licita la recuperació dels espais que 
actualment ocupen les ETs -64 i -671 d’Endesa Distribución Eléctrica SL, Unipersonal, 
passant aquests espais a ser gestionats per la Corporació, on s’ubicarà el centre de 
transformació de la Diputació donat que la contractació es farà en Mitja Tensió.    
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Vist que d’acord amb aquest informe és necessària la cessió a la companyia 
distribuïdora dels elements que conformen la xarxa d’extensió, així com autoritzar 
l’accés al centre d’abonat per fer les corresponents maniobres, conservació i 
supervisió d’aquestes instal·lacions, i d’altra banda establir un document d’autorització 
i servitud de pas de les línies elèctriques que discorren per dintre del recinte de 
l’Escola Industrial d’acord amb l’article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, Llei 
del Sector Elèctric. 
 
Vist que d’acord amb un altre informe de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, 
de data de 5 de juliol de 2011, s’ha sol·licitat també a la companyia distribuïdora la 
implantació d’una ET provisional, mentre es realitza la reforma i condicionament del 
Centre de Mesura a instal·lar en els espais on es troben les actuals ET-64 i ET -671 
d’Endesa Distribuidora Eléctrica, SL, Unipersonal, amb la finalitat de disminuir les 
incidències de talls de subministraments i de permetre l’alimentació de dos fonts 
diferents d’energia degut a la ubicació del Centre de Processos de Dades (CPD) al 
Rellotge.   
 
Vist que d’acord amb l’informe esmentat, de 5 de juliol de 2011, la implantació de la ET 
provisional comportarà que la Diputació disposarà a l’exterior de l’Edifici del Rellotge 
de l’envoltant d’una estació transformadora prefabricada PFU per permetre el seu ús a 
la companyia distribuïdora i poder instal·lar en ella una ET a una tensió de servei de 
25kV, essent necessària la cessió d’ús d’aquest envoltant prefabricat a la companyia.   
 
Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 
dates 12 i 13 setembre de 2011, respectivament.  
 
Atès l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i especialment l’article 93 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, que estableix que la titularitat dels 
béns comporta l’obligació de conservar-los i millorar-los. 
 
Atès el que determinen la Llei 54/1997, de 27 de novembre, que regula el sector 
elèctric i el Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, que regula les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
de les instal·lacions d’energia elèctrica i el Reial Decret 222/2008, de 15 de febrer, pel 
que s’estableix el règim retributiu de l’activitat de distribució d’energia elèctrica.   
 
Atès que l’informe de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, de data 7 de juliol 
de 2011, estableix que l’article 45 del Reial Decret 1955/2000 i l’article 9 del Reial 
Decret 222/2008 esmentats indiquen que “Les instal·lacions de nova extensió de xarxa 
que vagin a ésser utilitzades per més d’un consumidor i siguin realitzades directament 
pel sol·licitant, hauran d’ésser cedides al distribuïdor de zona, excepte si el sol·licitant 
es una empresa distribuïdora, que es responsabilitzarà des d’aquest moment de la 
seva operació i manteniment”.  
 
Atès el què disposa l’article 6 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de 
les Administracions Públiques, normativa bàsica, juntament amb l’article 201 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i els articles 7 i 53 del Reglament del patrimoni dels ens 
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locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que respecta als principis 
relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns de domini públic.  
 
Atès el que disposa l’article 8.1 i 107.1 bàsics de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
Patrimoni de les Administracions Públiques, en relació a la cessió d’ús de béns 
patrimonials.  
 
Atès el què disposa l’article 92 apartats 1, 2 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
de Patrimoni de les Administracions Públiques, normativa bàsica, que permet 
l’atorgament d’autorització a fi d’habilitar l’ocupació de béns de domini públic i 
l’adjudicació directa com a procediment per la seva adjudicació. 
 
Atès el que l’article 33.2 lletra o) de la Llei 7/1985, de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 221.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que 
fa a les competències del Ple de les Diputacions. 
   
En conseqüència, el Cap sotasignat proposa a l’Il·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 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’autorització d’accés al Recinte de l’Escola Industrial i la cessió 
d’ús a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U de l’envoltant prefabricat on s’instal·larà 
una ET provisional situat d’acord amb el plànol que s’acompanya com annex I fins que 
finalitzin els treballs de reforma i condicionament del centre de mesura a instal·lar en 
l’Edifici del Rellotge.   
 

Segon.- APROVAR, pel que fa a la contractació de la línia de mitja tensió i instal·lació 
del centre de mesura en l’Edifici del Rellotge, el document a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., d’acord amb el text que 
es transcriu a continuació i la documentació gràfica que s’acompanya com annex II: 
 

“AUTORITZACIÓ PER OCUPAR PART D’UN LOCAL SITUAT A L’EDIFICI DEL 
RELLOTGE DEL RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL I D’AUTORITZACIÓ DE PAS 
DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES QUE DISCORREN PER DINTRE D’AQUEST RECINTE    

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, l’Il·lm Sr.----------------, --------------------------------- de la Diputació de Barcelona, 
actuant en nom i representació d’aquesta, assistit de la Sra. Júlia Fajardo García, 
Secretària delegada ---------------------------------------------------------- 
 
I de l’altra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., amb NIF núm. B-82846817, com a 
empresa distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili, a l’efecte del present document, 
a Barcelona, Av. Paral.lel, número 51, i en el seu nom i representació el Sr. 
......................, com apoderat, amb facultats suficients per aquest atorgament segons 
resulta de l’escriptura autoritzada pel Notari de ............. D. ................., en data 
................., amb número ...............del seu protocol.   
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Es reconeixen, mútua i recíprocament, la capacitat legal necessària per a aquest acte i, 
 

EXPOSEN 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici del Rellotge situat dintre del 
Recinte de l’Escola Industrial al carrer Urgell, núm. 187 de Barcelona, la finca de l’Escola 
Industrial consta inscrita en el Registre de la Propietat número X de Barcelona finca 
número XXX, tom XXX, llibre XXX, foli XXX, i a l’inventari de béns d’aquesta Corporació 
amb el codi d’actiu F000041 el terreny de l’Escola Industrial i amb el codi d’actiu F000896 
l’Edifici del Rellotge, tots dos amb naturalesa jurídica de bé de domini públic afecte a un 
servei públic. 
 
II. Que dintre de l’Edifici del Rellotge es troben les Estacions Transformadores número 
ET-64 i ET-671 d’Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U. que donen subministrament 
d’energia elèctrica en baixa tensió a dit edifici i a altres edificis annexos propietat de la 
Diputació de Barcelona.  

 
III. Que la Diputació de Barcelona ha sol·licitat a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U. la 
recuperació dels espais ocupats per les dues estacions transformadores abans indicades 
amb la finalitat de realitzar un subministrament d’energia elèctrica en mitja tensió, per la 
qual cosa ha d’efectuar les reformes adients del local, per a l’emplaçament de les línies 
d’alimentació elèctrica i seccionament de lliurament al centre de mesura de la Diputació 
de Barcelona, per al seu posterior ús per a l’empresa distribuïdora. 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, formalitzen el present document, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- La Diputació de Barcelona reformarà pel seu compte i càrrec exclusiu, un local 
destinat a albergar les instal·lacions de mitja tensió que necessita la distribuïdora per 
alimentar el centre de mesura del client, amb les corresponents obres annexes, tubulars 
d’entrada i sortida de cables subterranis, tancaments frontals i envans de cel·les, portes, 
conductes i reixes de ventilació, elèctrode de connexió de terra, tapes d’accés i 
ferramenta, etcètera, d’acord amb el plànol que s’adjunta con annex I-C i les instruccions 
facilitades pels Serveis Tècnics d’Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U., de manera que 
es pugui realitzar la instal·lació elèctrica. 
 
L’esmentat local es troba situat dintre de l’Edifici del Rellotge segons resulta del plànol 
que s’adjunta con annex II-C.  
 
Segon.- La Diputació de Barcelona autoritza a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U. a 
que, de forma gratuïta, pugui ocupar la part que li correspon de l’esmentat local per 
instal·lar-hi les línies de mitja tensió, aparellatge i els senyals d’identificació, localització i 
seguretat que s’estimin necessaris, així com a poder-hi realitzar les obres de 
conservació, manteniment, reparació, adaptació i modificació que estimi necessàries i 
que siguin imposades per les necessitats del servei. 

 
Així mateix, autoritza les entrades i sortides dels cables subterranis que alimenten 
l’esmentat centre i que en derivin per al normal desenvolupament de la xarxa des del 
límit de la finca de la seva propietat fins al local on es troba instal·lat l’esmentat centre, 
podent utilitzar els mitjans necessaris per dur-ho a terme. El traçat de l’esmentat cable 
queda reflectit en els plànols que s’adjunten com annexos III-C i IV-C. 
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Així mateix s’autoritza l’accés a la part de les instal·lacions propietat de la Diputació de 
Barcelona on estan les cel·les de mesura per fer les lectures i comprovacions 
necessàries per garantir-ne la correcta facturació de l’energia. 

 
La vigència de les autoritzacions previstes en aquest pacte serà de 25 anys a partir de la 
data de signatura del present document, prorrogables expressament per igual període si 
cap de les parts manifesta la seva disconformitat al respecte.  
 
Tercer.- La Diputació de Barcelona conservarà la titularitat i ple domini del local objecte 
d’aquest contracte i, com a conseqüència, n’assumirà la seva conservació, reparació i 
manteniment, autoritzant a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U. el seu lliure ús i gaudi i 
sense que se’n repercuteixi contraprestació econòmica de cap classe. 
 
Les instal·lacions existents a l’interior de l’esmentat centre de mesura de la Diputació de 
Barcelona i que conformen la xarxa elèctrica de distribució d’Endesa Distribución 
Elèctrica, S.L.U. fins al seccionament de lliurament d’energia inclòs, seran de l’exclusiva 
propietat d’Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U., la qual n’assumirà la seva conservació, 
manteniment i reparació i podrà disposar-ne per a la seva xarxa de distribució. 
 
Quart.- Amb la finalitat de garantir el normal funcionament del centre de mesura, la 
Diputació de Barcelona autoritza a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U. a que el 
personal d’Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U., o a qui en un futur podés substituir-la i 
al de les empreses col·laboradores acreditades a l’efecte, tingui accés lliure i directe al 
local en tot moment i durant les 24 hores del dia. 

 
El lliure accés a les instal·lacions es realitzarà sense necessitat d’una autorització 
específica en cada cas, preveient-se tant pels vehicles com pel personal indicat en el 
paràgraf anterior a l’efecte i amb l’objecte de: 
 
a) Que pugui realitzar les obres de conservació, manteniment, reparació, adaptació i/o 

modificació que siguin necessàries i/o vinguin imposades per les necessitats del 
servei, en les instal·lacions existents en el local, així com dels cables de mitja tensió 
que alimentin al centre i que es derivin del mateix. 

 
b) Que pugui procedir a la substitució dels elements, instal·lacions i aparellatge en 

l’esmentat centre, així com dels cables aeris i/o subterranis que entrin i/o surtin del 
mateix, realitzant a l’efecte quines operacions i treballs siguin necessaris. 

 
Cinquè.- Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., un cop efectuades les obres o 
instal·lacions indicades en el pacte segon, es compromet rescabalar els danys que 
s’hagin pogut ocasionar per aquest motiu, prèvia taxació realitzada de comú acord entre 
ambdues parts. 
 
Així mateix, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. rescabalarà a la Diputació de 
Barcelona l’import dels danys i perjudicis que es puguin produir en les persones, els béns 
i els espais objecte d’autorització, quan hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les 
activitats desenvolupades en ells, sense perjudici que pugui reclamar aquest import 
contra els causants directes dels danys. 
Sisè.- La Diputació de Barcelona consignarà l’existència i l’íntegre contingut del present 
document en qualsevol altre contracte o escriptura que pugui concertar amb tercers en el 
cas que pugui afectar el local indicat al pacte primer.  

 
Així mateix la Diputació de Barcelona autoritza a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U. 
que sense que hi hagi cap contraprestació pugui cedir per qualsevol títol, prèvia la 
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comunicació a la Corporació i el seu consentiment, els drets i obligacions dimanants 
d’aquest document a favor d’una altra entitat dedicada a la distribució d’energia elèctrica. 
 
Setè.- En cas que la Diputació de Barcelona es traslladés del lloc on està establerta -a 
l’Edifici del Rellotge de Barcelona, carrer Urgell, número 187-, o sol·licités per qualsevol 
causa la baixa del subministrament elèctric, es farà càrrec dels treballs necessaris per 
deixar fora de servei l’esmentada instal·lació que consistiran, per part de Endesa 
Distribución Elèctrica, S.L.U., en la desconnexió de les línies de mitja tensió de les seves 
cel·les d’entrada a la instal·lació i realitzar la connexió de continuïtat de la línia de 
subministrament elèctric en una zona aliena a la finca, l’import dels quals serà facturat 
segons les tarifes vigents en el moment que s’hagi de realitzar. 
 
Vuitè.- Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb 
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i 
contenciós administratiu amb submissió als tribunals del domicili de la Diputació de 
Barcelona que fossin competents. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per 
duplicat exemplar, en el lloc i la data que s’assenyalen” 

 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Servei de Contractació 
 
9.- Dictamen de data 16 de novembre de 2011 que proposa aprovar inicialment el 
tancament definitiu del Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona amb 
efectes 1 de març de 2012 i, en conseqüència, la derogació de la normativa 
reguladora del Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona aprovada en 
sessió plenària de 27 de gener de 2000, i deixar sense efecte les instruccions 
complementàries, i els convenis signats amb els ens locals adherits. 
 
“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 27 de gener de l’any 
2000 acordà l’aprovació definitiva del Registre de Licitadors (en endavant RELI), així 
com la normativa reguladora, publicada al BOPB n.72 de 24 de març de 2000 i al 
DOGC n. 3125 de 20 d’abril de 2000. 
 
Vist que mitjançant decret del President delegat de l’Àrea de Règim Interior de data 14 
de març de 2000 s’aprovaren les instruccions complementàries per al seu 
desenvolupament i funcionament. 
 
Vist que mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 27 de juny de 2002 es va 
aprovar el conveni tipus que regulà les obligacions entre els ajuntaments/ens locals de 
la província de Barcelona que volgueren adherir-se al Registre de Licitadors de 
conformitat amb l’article 2n.3 de la Normativa que el regula. 
 
Atès que des de l’any 2000, en un esforç permanent de simplificació dels tràmits 
requerits en l’àmbit de la contractació pública, la Diputació de Barcelona va posar en 
funcionament el seu Registre de Licitadors per a aquelles persones físiques i 
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jurídiques que volguessin contractar amb la nostra Corporació, així  com als seus ens 
adherits, que consten al document annex.   
 

Atès que el RELI en contenir dades de caràcter personal i ser objecte de tractament 
automatitzat, i en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD), va ser notificada la seva creació a l’Agència de Protecció 
de Dades amb data 23 de maig de 2000, la qual procedí a la seva inscripció com a 
fitxer automatitzat amb un nivell de seguretat mitjà. 
 

Atès que en els darrers anys s’han produït canvis en el nostre marc legal, articles 301 
a 307 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant LCSP), i els articles 8 a 20 del  Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de 
desenvolupament parcial de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, que disposen la regulació d’un únic Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat i facultativament per les Comunitats Autònomes, a on s’han 
d’adreçar les empreses per tal d’inscriure, entre d’altres dades, les seves condicions 
d’aptitud. 
 

Atès que el present dictamen serà elevat a l’aprovació del Ple corporatiu en sessió 
ordinària prevista el 22 de desembre de 2011, previ informe de la Comissió Informativa 
i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, i que a partir del dia 16 de 
desembre de 2011 entren en vigor els articles 326 a 322 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, publicat al BOE n.276 de 16 de novembre de 2011, en substitució 
dels articles 301 a 307 de la LCSP, i per tant seran d’aplicació. 
 

Atès que la Generalitat de Catalunya va crear pel Decret 107/2005 de 31 de maig, 
del Departament d'Economia i Finances (DOGC núm. 4400 de 7.6.2005) un 
Registre electrònic, d’empreses licitadores, gestionat per la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, on es troben dades de la personalitat jurídica, capacitat, 
representació i solvència referides a empreses que vulguin contractar amb les 
Administracions Públiques. 
 

Atès que en aquest marc, sota el principi d’evitar duplicitat de registres, i en 
col·laboració amb la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat 
de Catalunya, és quan la Diputació de Barcelona inicia des de fa un any un procés 
progressiu de tancament del seu Registre de Licitadors, no procedint a cap renovació 
de dades d’aquelles persones físiques i jurídiques inscrites ni a donar d’alta cap 
inscripció. En conseqüència un cop hagin caducat les últimes diligències d’inscripció 
en el Registre de Licitadors d’aquesta Diputació de Barcelona, fet que s’ha produït el 
dia 14 d’octubre de 2011, es proposa l’aprovació inicial del tancament definitiu 
d’aquest Registre, amb efectes 1 de març de 2012.  
 

Atès l’establert als articles 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i 60 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
es proposa l’aprovació inicial del tancament del RELI, informació pública i audiència 
als interessats per un període de trenta díes hàbils, perquè puguin presentar 
reclamacions i al·legacions; en cas de no produir-se’n, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions s’hauran de 
resoldre i caldrà l’aprovació definitiva pel Ple corporatiu. 
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Atès l’establert a la LOPD i normativa de desenvolupament, s’ha de procedir a tancar 
els programes de manteniment i el de consulta, restant sense efecte, i donant de baixa 
i cancel·lant totes les dades introduïdes de les empreses inscrites, la qual cosa afecta 
al programa (RELI) de manteniment de les empreses inscrites i al programa (RELIW) 
de consulta de les empreses inscrites, que donarà lloc al seu bloqueig per un termini 
de 5 anys; les autoritzacions nominals de consulta, que gestiona la Direcció de Serveis 
de Tecnologies i Sistemes Corporatius, pel que fa a personal de la Corporació com 
dels ens adherits; així com extingir els convenis signats amb els ens locals adherits. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR inicialment el tancament definitiu del Registre de Licitadors de la 
Diputació de Barcelona amb efectes d’1 de març de 2012, de conformitat amb 
l’establert als articles 326 a 332 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, -
que entra en vigor el 16 de desembre de 2011- i que substitueixen als articles 301 a 
307 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic -, i els articles 
8 a 20 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la 
citada llei i, en conseqüència, la derogació de la normativa reguladora del Registre de 
Licitadors de la Diputació de Barcelona aprovada en sessió plenària de 27 de gener de 
2000, i deixar sense efecte les instruccions complementàries, i els convenis signats 
amb els ens locals adherits, que consten al document annex d’aquest dictamen. 
 

Segon.- SOTMETRE a informació pública aquests acords, per un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant la inserció corresponents en el BOPB i en el DOGC, per a la 
formulació de reclamacions i al·legacions. 
 

Tercer.- SOTMETRE al Ple la resolució raonada de les reclamacions o al·legacions 
que es presentin durant el tràmit d’informació pública un cop exhaurit el termini conferit 
per al seu tancament definitiu. Tanmateix esdevindran definitius aquests acords, sense 
resoldre expressament, de no presentar-se cap reclamació o al·legació. 
 

Quart.- PROCEDIR al tancament dels programes (RELI) de manteniment de les 
empreses inscrites i al programa (RELIW) de consulta de les empreses inscrites, i  la 
cancel·lació, que donarà lloc al bloqueig per un termini de 5 anys, de totes les dades  
registrades electrònicament i fer tramesa  a l’arxiu històric corporatiu dels expedients 
que obren en suport paper, tot deixant sense efecte les autoritzacions nominals de 
consulta, que gestiona la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, 
pel que fa a personal de la Corporació com dels ens adherits. 
 

Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als Ens locals adherits al Registre de 
Licitadors d’aquesta Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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Organisme de Gestió Tributària 
 
10.- Dictamen de data 23 de novembre de 2011 que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Garriga, 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 la Garriga en data 25 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 la 
Garriga, en data 25 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 – Preu públic pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Preus públic pels serveis de l’EMAD (Escola Municipal d’Art i Disseny) 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
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 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Preu públic pels serveis de l’Escola Municipal de Música 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Preu públic pels serveis d’activitats físiques i esportives 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 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 23 de novembre de 2011 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de 
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
“El ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar en data  20 d’octubre de 2011 acordà 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. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist 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.- 1.- Acceptar  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar, en data 20 d’octubre 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: 
 
- Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes. 
 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. 
 
2.- Acceptar la modificació de l’abast de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt mitjançant acords anteriors plenaris que, aquests efectes, s’hauran 
d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament: 
 
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals 
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en 
via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la 
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb 
la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent. 
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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que 
a continuació s’enumeren: 
 

I.- Impost sobre béns immobles 
 Emissió de 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.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V. – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI .– Contribucions especials 
 Notificació de 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. 
 
VII .– Taxes per: 
 Servei de llicències d’autotaxis i altres vehicles de lloguer 
 Clavegueram 
 Servei de recollida d’escombraries 
 Servei de cementiri municipal 
 Entrades de vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a 

aparcament exclusiu 
 Mercat municipal 
 Revisió de piscines d’ús públic 
 Ocupació de domini públic local 
 Retirada per vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a 

la via pública 
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Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són: 
 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. 
 
VIII .– Taxes per 
▪ Expedició de documents i altres 
▪ Servei de llicències urbanístiques 
▪ Prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les 

activitats i instal·lacions 
▪ Ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local per diversos conceptes 
▪ Prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions esportives 
▪ Serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans 

transports 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són: 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX. – Quotes d’urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X .– Altres ingressos: 
▪ Preu públic per Casal d’Estiu 
▪ Preu públic de l’escola per adults 
▪ Preu públic de la radio  
▪ Altres preus públics que l’Ajuntament pugui liquidar 
 

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

XI. – Preu públic per les activitats físiques i de lleure al pavelló Germans Margall 
 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. 
 

XII. – Preu públic per la utilització de l’espai de varada a la platja de la Pomereda 
 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. 
 

XIII. – Cànon per 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. 
 
XIV.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses 
prestadores del servei de telefonia mòbil. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XV .– Sancions 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. 
 
XVI .– Execucions subsidiàries 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XVII .– Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XVIII .– Altres ingressos de dret públic que l’Ajuntament pugui liquidar  
 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. 
 
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
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Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
12.- Dictamen de data 29 de novembre de 2011 que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Matadepera, 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 Matadepera en data 7 de novembre 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 
Matadepera en data  7 de novembre 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: 
 
I – 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. 
 
II – Taxa pel servei de manteniment del cementiri 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors rebut i notificacions individuals en 

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

III – Sancions administratives 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

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

IV – Execucions subsidiàries 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
V – Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
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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 29 de novembre de 2011 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montesquiu, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i determinats 
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 
 
“El ple de l’Ajuntament de Montesquiu en data 11 d’octubre de 2011 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist 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.- 1.- Acceptar  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Montesquiu, 
en data 11 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 escola bressol 
 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. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Taxa subministrament aigua 
 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. 
 
III – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
2.- Restar assabentat de l’acord sisè del Ple de l’Ajuntament de Montesquiu, adoptat 
en la sessió 11 d’octubre de 2011, en relació a la revocació de la delegació efectuada 
a favor de la Diputació de Barcelona respecte a la taxa per instal·lacions, portades, 
aparadors i anàlegs i la taxa arrossegament de vehicles.  
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel ple de Montesquiu a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

 
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades.  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
V - Taxa per recollida escombraries, taxa de clavegueram, taxa entrada de vehicles, 
taxa per tinença de gossos 
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 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. 
 
VI – Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Quotes d’urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Sancions urbanístiques, especialment les imposades en expedients de disciplina 
urbanística, i altres sancions derivades de l’aplicació de les ordenances municipals 
 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. 
 
IX – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 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. 
 
X – Execucions subsidiàries 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
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 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Qualsevol altre ingrés de dret públic 
 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. 
 
XII – Taxa escola bressol 
 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. 
 
XIII – Taxa subministrament aigua 
 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. 
 
XIV – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
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.” 
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I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
14.- Dictamen de data 23 de novembre de 2011 que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pallejà, a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El ple de l’Ajuntament de Pallejà en data  28 de juliol de 2011 acordà l’ampliació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, 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 
Pallejà, en data  28 de juliol de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I – Impost sobre increment del valor del terrenys de naturalesa urbana 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades.  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

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

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

per l’ORGT.  
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.  
 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.  
 
III – Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del 
servei de telefonia mòbil. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.  
 Revisió de les autoliquidacions presentades.  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

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

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
VI – Altres taxes: 
▪ Taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública. 
▪ Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic. 
▪ Taxa per ocupació de la via pública amb mercaderies. 
▪ Taxa per ocupació de terrenys d’ús púbic amb taules i cadires. 
▪ Taxa per instal·lació de quioscos a la via pública. 
▪ Taxa per Indústries ambulants. 
▪ Taxa per la prestació del servei d’intervenció administrativa en l’activitat dels 

ciutadans i les empreses (prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració). 
▪ Taxa prestació del servei de recollida de gossos i altres animals domèstics. 
▪ Taxa per Serveis d’Ensenyaments Especials. 
▪ Taxa per la prestació del Servei de Casals d’Estiu. 
▪ Taxa pel servei de recollida de residus. 
▪ Preu públic per la utilització d’equipament culturals, cívics i educatius municipals. 
 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. 
 
VII – Quotes d’urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Execucions subsidiàries 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

IX – Sancions 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. 
 
X – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Altres ingressos no tributaris 
 Cànons concessions administratives servei de Llars d’Infants Municipal 
 Cànon concessió dret d’ús privatiu d’un terreny de domini públic 
 Cànon gestió del bar de la Zona esportiva Municipal 
 Cànon gestió del bar de la Sala Pal·ladius 
 Cànon d’ús privatiu de dos despatxos del Centre Cívic de Fontpineda 
 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. 
 

XII – Indemnitzacions per danys en els béns de domini públic municipal 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
XIII – Qualsevol altre ingrés de dret públic 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
15.- Dictamen de data 23 de novembre de 2011 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 
 
“El ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en data 3 de novembre de 2011 
acordà l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
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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 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’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres, en data 3 de novembre de 2011 referida a l’exercici de les 
funcions delegades a la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica: 
 
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a coneixement 
general, d’acord amb el que estableix l’article 7.2 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i també 
a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
16.- Dictamen de data 23 de novembre de 2011 que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires, 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 Esteve Sesrovires en data 19 d’octubre 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. 
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires, en data 19 d’octubre 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: 
 
- Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
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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. 
 
17.- Dictamen de data 23 de novembre de 2011 que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Sant Pere de 
Vilamajor, 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 Vilamajor en data 29 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 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor, en data 29 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: 
- Execucions subsidiàries 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 

l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
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 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
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. 
 
18.- Dictamen de data 23 de novembre de 2011 que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Seva, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals. 
 
“El ple de l’Ajuntament de Seva en data 3 de novembre de 2011 acordà l’ampliació de 
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, 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 
Seva, en data 3 de novembre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
I – 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. 
 

II – Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals; taxa pel servei de 
clavegueram; taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis funeraris; taxa per entrada de vehicles a través de les voreres 
i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

III – Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa 
transportista d’energia elèctrica. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
IV – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
19.- Dictamen de data 23 de novembre de 2011 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i determinats 
ingressos de dret públic municipals i alhora modificació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 
 
“El ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en data 27 d’octubre de 2011 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
en data 27 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 de serveis especials de vigilància i altres motivats per 

espectacle públics i grans transports. 
 Taxa per la prestació de serveis i l’aprofitament especial dels edificis municipals, i 

utilització de material. 
 Preu públic de les aules de cultura. 
 Preu públic de la Piscina Municipal. 
 Execucions subsidiàries. 
 Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius. 
 
Les funcions que es deleguen són: 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb la modificació i 
l’especificació de la delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de 
delegació adoptats amb anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt  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 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. 
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 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre béns immobles 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Impost sobre activitats econòmiques 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats Econòmiques. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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VI – Contribucions especials 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Quotes d’urbanització 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Concessions administratives 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Sancions administratives 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del 
servei de telefonia mòbil. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI.- Taxes: 
 Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics. 
 Taxa per expedició de documents administratius. 
 Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal 

en les activitats i instal·lacions. 
 Taxa pel servei de gestió de residus. 
 Taxa per drets de connexió a les xarxes de serveis públics municipals. 
 Taxes pel trasllat i la permanència de vehicles, mobles o efectes similars al dipòsit 

municipal o terrenys del comú. 
 Taxa per assistència a la llar d’infants municipal. 
 Taxa per ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública. 
 Taxa per ocupació del domini públic amb taules i cadires i instal·lacions no fixes 

amb finalitat lucrativa. 
 Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública. 
 Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb llocs o parades del mercat 

setmanal. 
 Taxa per ocupació del domini públic amb mercaderies, materials de construcció, 

runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 Taxa pels serveis de cementiri. 
 Taxa pels serveis relatius als animals domèstics. 
 Taxes per l’assistència al centre obert “L’Eina”. 
 Taxa per la utilització de les instal·lacions i serveis del pavelló poliesportiu. 
 Taxa pel servei d’atenció domiciliària. 
 Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic 

local. 
 
Les funciones delegades respecte de les taxes són: 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Preu públic per l’activitat de la Sala Esportiva del Pavelló Can Banús 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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XIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIV – L’aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut, 
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels 
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació 
en via de constrenyiment (ingressos directes -incloses multes de trànsit- ingressos per 
rebut). 
 
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. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
 
Delegació de Turisme 
 
20.- Dictamen de data 2 de desembre de 2011 que proposa formular preavís per a 
la separació de la Diputació de Barcelona dels Consorcis següents:  per a la 
Promoció Turística de l'Alta Anoia, de Turisme de l'Alt Berguedà, de Promoció 
Turística de l'Alt Penedès,  de Turisme del Baix Llobregat, de Turisme del 
Cardener, de Promoció Turística "Costa del Maresme",  per a la Promoció dels 
Municipis del Lluçanès,  per a la Promoció dels Municipis del Moianès, del Parc 
Fluvial del Llobregat, de Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost, la 
Plana de Vic, de Turisme del Vallès Occidental, de Turisme del Vallès Oriental, i  
per a la Promoció turística de la Vall de Sau-Collsacabra;  i aprovar el conveni 
tipus de col·laboració amb els esmentats consorcis. 
 
“I. ANTECEDENTS 

 
La Diputació de Barcelona a través de la Delegació de Turisme treballa, en tant que 
factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de 
dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació i 
pel desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis en 
el mercat intern i extern. 
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El desenvolupament territorial turístic de la província de Barcelona s’ha instrumentat 
per mitjà dels consorcis de promoció turística, ens instrumentals l’objecte dels quals és 
contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori 
corresponent, d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors 
socioculturals.   
 
La Diputació de Barcelona participa en un total de quinze consorcis de turisme, 
aportant assessorament tècnic i suport econòmic.   
 
Els consorcis de turisme en què participa Diputació de Barcelona són els següents: 
 
 El Consorci per a la promoció turística de l’Alta Anoia, en el qual està integrada 

la Diputació de Barcelona, té com a objectiu essencial la promoció i el foment del 
turisme i de la promoció econòmica en general en la zona de l’Alta Anoia, i per 
aconseguir-ho duu a terme, entre d’altres, activitats destinades a potenciar i 
divulgar la zona turística de l’Alta Anoia, així com aquelles que ajudin a fomentar 
que els serveis i productes turístics que es desenvolupin tinguin una alta qualitat.  
 
En data 21 de desembre de 2000 la Comissió de Govern i posteriorment el Ple de 
Diputació de Barcelona, va aprovar la sol·licitud d’incorporació de la Diputació del 
Barcelona al consorci, de conformitat amb el que preveuen els Estatuts del dit ens 
condicionada a la posterior modificació dels estatuts. En data 8 de febrer de 2001 
la Comissió de Govern va autoritzar la formalització d’un conveni amb el consorci 
per formalitzar l’adhesió i les condicions d’integració de la Diputació, conveni que 
es va signar en data 19 de febrer de 2001. En data 12 de desembre de 2002 i 
posteriorment en data 19 de desembre de 2002 el Ple de Diputació de Barcelona, 
va aprovar definitivament la modificació dels estatuts del Consorci per a la 
Promoció Turística de l’Alta Anoia.  
 
Els estatuts vigents es van publicar en el BOPB núm. 51 de 28 de febrer de 2003.  

 
 El Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà, en el qual està integrada la Diputació 

de Barcelona, té com a objectiu essencial la promoció i el foment del turisme i el 
comerç del territori anomenat Alt Berguedà, i per aconseguir-ho duu a terme, entre 
d’altres, activitats destinades a incrementar la demanda turística, així com aquelles 
que poden beneficiar l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística, 
promovent, altrament, la coordinació dels sectors interessats en el foment del 
turisme.  
 
Diputació de Barcelona forma part del consorci des de la seva constitució per 
acord de Comissió de Govern i posteriorment pel Ple de data 28 de juny de 2001 
on es va aprovar definitivament la constitució del Consorci de Turisme de l’Alt 
Berguedà i els seus estatuts.  
 
Els estatuts vigents es van publicar en el BOPB núm. 160 de 5 de juliol de 2001. 

 
 El Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, en el que està integrada la 

Diputació de Barcelona, té com a objectiu essencial la millora, la promoció i el 
foment del turisme a la comarca de l’Alt Penedès, i per aconseguir-ho duu a terme, 
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entre d’altres, activitats destinades a promoure i impulsar polítiques turístiques 
coordinades en l’àmbit de la comarca. En data 31 de maig de 2001 la Comissió de 
Govern i posteriorment el Ple van aprovar la sol·licitud d’incorporació de la 
Diputació de Barcelona al Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, 
condicionada a una posterior modificació dels estatuts.  
 
En data 26 de juliol de 2001 la Comissió de Govern va autoritzar la formalització 
d’un conveni marc amb el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès per 
formalitzar l’adhesió i les condicions d’integració; el conveni es va signar en data 3 
d’agost de 2001.  En data 25 de març de 2004 el Ple va ratificar l’acord adoptat per 
l’Assemblea General del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, en 
sessió de data 3 de desembre de 2003, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació 
dels estatuts, i en data 22 de desembre de 2005 el Ple va aprovar definitivament la 
modificació dels estatuts.  
 
Els estatuts vigents van ser publicat en el BOPB número 147 de 21 de juny de 
2006.  
 

 El Consorci de Turisme del Baix Llobregat, en el qual està integrada la 
Diputació de Barcelona, té com a objectiu essencial la promoció i el foment del 
turisme i el comerç del territori anomenat Baix Llobregat, i per aconseguir-ho duu a 
terme, entre d’altres, activitats destinades a incrementar la demanda turística, així 
com aquelles que poden beneficiar l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta 
turística, promovent, altrament, la coordinació dels sectors interessats en el foment 
del turisme.  
 
La Comissió de Govern de data 11 de maig de 2000 i posteriorment el Ple de data 
25 de maig de 2000 va aprovar la sol·licitud d’incorporació de la Diputació de 
Barcelona al Consorci de Turisme del Baix Llobregat. En data 20 de juliol de 2000 
la Comissió de Govern va autoritzar la formalització del conveni amb el Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat per formalitzar l’adhesió i les condicions d’integració 
de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del dit ens. L’esmentat 
conveni es va signar en data 18 d’agost de 2000. En data 18 de desembre de 2008 
el Ple va ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat.  
 
Els estatuts vigents es van publicar en el BOPB núm. 149 de data 23 de juny de 
2009. 

 
 El Consorci de Turisme del Cardener, en el qual està integrada la Diputació de 

Barcelona, té com a objectiu essencial la millora de la promoció i el foment del 
turisme i el comerç del territori anomenat Cardener, i per aconseguir-ho duu a 
terme, entre d’altres, activitats destinades a incrementar la demanda turística, així 
com aquelles que poden beneficiar l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta 
turística, promovent, altrament, la coordinació dels sectors interessants en el 
foment del turisme.  
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Diputació de Barcelona forma part des de la seva constitució i així per  Comissió 
de Govern i posteriorment el Ple en data 21 de desembre de 2000 es va aprovar 
inicialment la constitució del Consorci de Turisme del Cardener i els seus estatuts.  
 
La Comissió de Govern i posteriorment el Ple de data 29 de març de 2001 va 
aprovar definitivament la constitució del Consorci de Turisme del Cardener i els 
estatuts.  
 
Els estatuts vigents es van publicar en el BOPB número 86 de data 10 d’abril de 
2001.  

 
 El Consorci de Turisme del Garraf, en el qual està integrada la Diputació de 

Barcelona, té com a objectiu essencial la promoció i el foment del turisme i el 
comerç a la zona del Garraf, i per aconseguir-ho duu a terme, entre d’altres, 
activitats destinades a incrementar la demanda turística, així com aquelles que 
poden beneficiar l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística, 
promovent, altrament, la coordinació dels sectors interessants en el foment del 
turisme.  
 
En data 29 de març de 2001 la Comissió de Govern i posteriorment el Ple va 
aprovar la sol·licitud d’incorporació de la Diputació de Barcelona al Consorci de 
Turisme del Garraf condicionada a una posterior modificació dels estatuts.  
 
La Comissió de Govern de data 26 de setembre de 2002 va autoritzar la 
formalització d’un conveni per formalitzar l’adhesió i les condicions d’integració de 
la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret. L’esmentat conveni es va 
signar en data 25 d’octubre de 2002. 
 
En data 22 de juliol de 2004 la Junta de Govern i posteriorment el Ple van ratificar 
l’acord adoptat el 3 de juny de 2004 pel Consell General del Consorci de Turisme 
del Garraf, relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de l’ens.  
 
Els estatuts vigents es van publicar en el BOPB número 19 de data 22 de gener de 
2005.  

 
 El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, en el qual està 

integrada la Diputació de Barcelona, té com a objectiu essencial la promoció i el 
foment del turisme i el comerç del territori dels ens consorciats, i per aconseguir-ho 
duu a terme, entre d’altres, activitats destinades a coordinar els interlocutors 
turístics de la comarca a l’efecte d’establir el consens en totes les accions i 
promoure una sensibilització social vers el fenomen turístic.  
 
En data 21 de setembre de 2000 la Comissió de Govern  i posteriorment el Ple de 
data 21 de setembre de 2000 va aprovar la sol·licitud d’incorporació de la Diputació 
de Barcelona al Consorci, condicionada a una posterior modificació dels Estatuts. 
En data 25 de gener de 2001 la Comissió de Govern va aprovar la formalització 
d’un conveni amb el consorci de promoció turística Costa del Maresme per 
formalitzar l’adhesió i les condicions d’integració de la Diputació de Barcelona com 
a membre de ple dret del dit ens. L’esmentat conveni es va signar el 22 de març de 
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2001. En data 24 de juliol de 2003 i posteriorment el Ple de data 25 de setembre 
de 2003 va aprovar definitivament la modificació dels estatuts del Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme.  
 
Els estatuts vigents es van publicar en el BOPB número 240 de 7 d’octubre de 
2003. 

 
 El Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, en el qual està 

integrada la Diputació de Barcelona, té com a objectiu essencial la promoció 
econòmica, el foment del turisme del territori anomenat el Lluçanès i la cohesió 
comarcal, i per aconseguir-ho duu a terme, entre d’altres, activitats destinades a 
incrementar la demanda turística, així com aquelles que poden beneficiar 
l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística, promovent, altrament, la 
coordinació dels sectors interessants en el foment del turisme. Diputació de 
Barcelona forma part des de la seva constitució i va ser per acord de la Comissió 
de Govern i posteriorment del Ple en data 25 d’octubre de 2001.  
 
Els estatuts vigents van ser publicats en el BOPB número 268 de data 8 de 
novembre de 2001  

 
 El Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, en el qual està 

integrada la Diputació de Barcelona, té com a objectiu fonamental dinamitzar 
econòmicament el Moianès i promocionar el territori com un lloc atractiu per visitar i 
residir, generant noves iniciatives empresarials i nous llocs de treball, un 
creixement econòmic sostenible, respectant el medi natural, refermant la identitat 
col·lectiva dels seus habitants i la seva qualitat de vida, i per aconseguir-ho duu a 
terme, entre d’altres, activitats per promocionar el destí turístic “El Moianès” i 
posicionar-lo dins del turisme d’interior i crear una oferta turística de qualitat amb la 
rendibilització dels recursos turístics existents al territori.  
 
La Comissió de Govern de data 21 de març de 2002 i posteriorment el Ple en la 
mateixa data va aprovar la sol·licitud d’incorporació de la Diputació de Barcelona al 
Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès. La incorporació de la 
Diputació de Barcelona es va acordar en Comissió de Govern de 16 de maig de 
2002, on es va aprovar un conveni amb el Consorci per formalitzar l’adhesió i les 
condicions d’integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del 
dit ens. Aquest conveni es va signar en data 29 de maig de 2002.  El Ple de data 
27 d’octubre de 2005 va aprovar la ratificació de l’acord del Consell Plenari del 
Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, relatiu a l’aprovació inicial de 
la modificació dels estatuts de l’ens i acceptació de l’encàrrec del consorci i la resta 
d’ens i entitats consorciades en el sentit d’assumir, en nom i representació de tots 
ells, la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva.  
 
Els estatuts vigents es van publicar en el BOPB núm 148 de data 22 de juny de 
2006.  

 
 El Consorci del Parc Fluvial del Llobregat, en el qual està integrada la Diputació 

de Barcelona, té com a objectiu essencial el desenvolupament territorial a través 
de la preservació del patrimoni, la revaloració urbanística i la reactivació 
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sòcio.econòmica del sistema de colònies tèxtils i municipis que constitueixen el 
Consorci, i per aconseguir-ho duu a terme, entre d’altres, activitats destinades a 
incrementar la promoció econòmica i turística, així com aquelles que poden 
beneficiar l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística, promovent, 
altrament, la coordinació dels sectors interessants en el foment del turisme.  
 
En data 24 d’octubre de 2002 la Comissió de Govern i posteriorment en data 31 
d’octubre de 2002 el Ple va aprovar inicialment la constitució del Consorci del Parc 
Fluvial del Llobregat i els seus estatuts. En data 24 d’abril de 2003 la Comissió de 
Govern i posteriorment el Ple van aprovar definitivament la constitució del Consorci 
del Parc Fluvial del Llobregat i els seus estatuts.  
 
Els estatuts vigents es van publicar en el BOPB número 126 de 27 de maig de 
2003. 
 

 El Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau, del qual 
forma part la Diputació de Barcelona en virtut del conveni marc d’adhesió 
formalitzat en data 27 d’abril de 2001, té com a objectiu fonamental el foment del 
turisme en els municipis consorciats que integren la zona de les Valls del Montcau, 
i per aconseguir-ho duu a terme, entre d’altres, la realització, promoció i gestió de 
totes aquelles activitats que puguin contribuir al desenvolupament quantitatiu i 
qualitatiu del territori, dins d’un projecte global de turisme sostenible.  
 
En data 29 de març de 2001 la Comissió de Govern i posteriorment el Ple va 
aprovar la sol·licitud d’incorporació de la Diputació al Consorci per a la Promoció 
Turística de les Valls del Montcau condicionada a una posterior modificació dels 
estatuts. Posteriorment, en data 26 d’abril de 2001 la Comissió de Govern va 
aprovar l’autorització de formalització de conveni marc amb el Consorci per a la 
Promoció Turística de les Valls del Montcau per formalitzar l’adhesió i les 
condicions d’integració de la Diputació de Barcelona, que es va signar en data 27 
d’abril de 2001.  
 
Els estatuts vigents es van publicar en el BOPB 247 el 15 d’octubre de 1999. 

 
 El Consorci per a la Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost, La 

Plana de Vic, en el qual està integrada la Diputació de Barcelona, té com a 
objectiu essencial  la promoció i el foment del turisme del territori anomenat Portes 
del Montseny, Alt Congost, la Plana de Vic, i per aconseguir-ho duu a terme, entre 
d’altres, activitats destinades a incrementar la demanda turística, així com aquelles 
que poden beneficiar l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística, 
promovent, altrament, la coordinació dels sectors interessants en el foment del 
turisme.  
 
En data 20 de juliol de 2000 la Comissió de Govern i posteriorment en data 27 de 
juliol de 2000 el Ple van aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la 
Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost, La Plana de Vic i els seus 
estatuts. En data 25 de gener de 2001 la Comissió de Govern i posteriorment el 
Ple van aprovar definitivament la constitució del El Consorci per a la Promoció 
Turística Portes del Montseny, Alt Congost, La Plana de Vic i els seus estatuts.  
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Els estatuts vigent van ser publicats en el BOPB núm. 36 de 10 de febrer de 2001. 

 
 El Consorci de Turisme del Vallès Occidental, en el qual està integrada la 

Diputació de Barcelona, té com a objectiu essencial  la promoció i el foment del 
turisme en general del territori, i per aconseguir-ho duu a terme, entre d’altres, 
activitats destinades a incrementar la demanda turística, així com aquelles que 
poden beneficiar l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística, 
promovent, altrament, la coordinació dels sectors interessats en el foment del 
turisme.  
 
En data 27 de maig de 2004 i per Ple es va aprovar la sol·licitud d’incorporació de 
la Diputació al Consorci de Turisme del Vallès Occidental, condicionada a la 
modificació dels estatuts. En data 17 de juny de 2004 es va autoritzar la 
formalització d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Vallès Occidental per 
formalitzar l’adhesió i les condicions d’integració de la Diputació de Barcelona com 
a membre de ple dret; l’esmentat conveni es va signar en data 2 de setembre de 
2004. Posteriorment, en data 28 d’abril de 2005 el Ple va ratificar l’acord del 
Consell General del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, relatiu a 
l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l’ens.  
 
Els estatuts vigents es van publicar en el BOPB número 309 de data 27 de 
desembre de 2005.  

 
 El Consorci de Turisme del Vallès Oriental, en el qual està integrada la 

Diputació de Barcelona, té com a objectiu essencial la promoció d’activitats 
encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la comarca del 
Vallès Oriental, i per aconseguir-ho duu a terme, entre d’altres, activitats 
destinades a incrementar i millorar l’oferta turística, coordinant tots els sectors 
interessats en el foment del turisme.  
 
En data 22 de juny de 2000 la Comissió de Govern de Diputació de Barcelona i 
posteriorment el Ple van aprovar la sol·licitud d’incorporació de la Diputació de 
Barcelona al Consorci de Turisme del Vallès Oriental de conformitat amb el que 
preveuen els estatuts i condicionada a una posterior modificació dels estatuts. En 
data 30 de novembre de 2000 la Comissió de Govern va autoritzar la formalització 
d’un conveni amb el Consorci de Turisme del Vallès Oriental per formalitzar 
l’adhesió i les condicions d’integració de la Diputació de Barcelona com a membre 
de ple dret, que es va signar en data 21 de febrer de 2001.  En data 30 de 
novembre de 2000 la Comissió de Govern i posteriorment el Ple van aprovar 
inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, 
que van ser aprovats definitivament pel Ple en data 26 de febrer de 2004. 
Posteriorment, i en data 25 de febrer de 2010 el Ple va aprovar inicialment una 
segona modificació dels estatuts, i en no haver al·legacions, van esdevenir 
definitius.  
 
Els estatuts vigents es van publicar en el BOPB número 109 el 7 de maig de 2010. 
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 El Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau-Collsacabra, en el 
qual està integrada la Diputació de Barcelona, té com a objectiu essencial el 
foment del turisme i de les activitats que el complementen en els municipis 
consorciats i que integren la zona de la Vall de Sau-Collsacabra, i per aconseguir-
ho duu a terme, entre d’altres, accions per potenciar i divulgar la zona turística Vall 
de Sau-Collsacabra, mitjançant l’edició de materials gràfics, campanyes de 
promoció, estudis, assistència a fires, certàmens turístics i similars, implantació de 
punts d’informació i d’una centrals de reserves, així com fomentar i ajudar a la 
implantació de noves instal·lacions i empreses turístiques.  
 
En data 27 de novembre de 1997 el Ple va aprovar inicialment la constitució del 
Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau-Collsacabra i els seus 
estatuts.  En data 26 de març de 1998 la Comissió de Govern i posteriorment el 
Ple van aprovar definitivament la constitució del Consorci per a la Promoció 
Turística de la Vall de Sau-Collsacabra. En data 13 d’abril de 2000 la Comissió de 
Govern i posteriorment per Ple en data 27 d’abril de 2000 es va aprovar inicialment 
la modificació dels estatuts del Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de 
Sau-Collsacabra. En data 21 de setembre de 2000 la Comissió de Govern i 
posteriorment el Ple van aprovar definitivament la modificació dels estatuts del 
Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau-Collsacabra.  
 
Els estatuts vigents van ser publicats en el BOPB 287 de 30 de novembre de l’any 
2000. 

 
D’aquests consorcis, un està en procés de subrogació, el Consorci de Turisme del 
Garraf en la nova Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, i un segon, el 
Consorci per a la promoció Turística de les Valls del Montcau,  ha pres l’acord d’iniciar 
els tràmits per a la seva dissolució. 
 
Totes aquestes entitats, en el seu àmbit territorial d’actuació, han desenvolupat i 
desenvolupen a l’actualitat, una important tasca de dinamització turística i són peces 
clau en la gestió pública i privada del turisme. Producte de les seves accions, en els 
darrers deu anys, les comarques han millorat de forma destacada la seva 
competitivitat turística. Aquestes accions s’han realitzat tant a nivell de millora 
d’infrastructures, creació de productes, formació, qualitat turística, entre d’altres. Cal 
destacar també la important feina de dinamització empresarial que han dut a terme. 
 
II. PROPOSTA DE SEPARACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DELS 

CONSORCIS DE TURISME 
 
La participació de la Diputació de Barcelona en els consorcis de turisme abans 
esmentats s’explica pel procés de planificació territorial del turisme efectuat a la 
província de Barcelona a partir de les conclusions del Pla Estratègic del Turisme 
Sostenible a la província de Barcelona (1997). L’aplicació del Pla, en la seva vessant 
territorial, va tenir com a conseqüència directa la necessitat d’articular unes figures de 
gestió supramunicipals del turisme a la província en aquells territoris on no existia una 
figura similar i que es van materialitzar sota la figura jurídica de consorcis. 
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La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió 
territorial del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va 
integrar-se com a membre de ple dret en aquells pre-existents.  
 
Passats més de 10 anys de funcionament dels consorcis com a ens territorials de 
gestió del turisme, aquestes estructures s’han consolidat com a interlocutors del 
turisme en el territori i en el sector empresarial comarcal. Aquesta realitat fa necessari 
replantejar el paper de la Diputació de Barcelona com a promotora de la creació dels 
ens, com també establir un nou model de relació entre la Diputació i els ens de turisme 
consorciats. 
 
Atesa l’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Delegació 
de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb els Consorcis de 
Turisme dels quals forma part Diputació de Barcelona, es va plantejar la necessitat de 
treballar en la reordenació de la gestió territorial del turisme, com una nova etapa que 
permetés avançar davant els nous reptes que planteja el sector turístic, cercant noves 
eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. Va ser en 
aquest sentit que es van aprovar tres contractes programa de vigència pluriennal com 
a instrument de gestió, un amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat en data 8 de 
maig de 2009, un altre amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme en 
data 10 de juny de 2009, i un tercer amb el Consorci de Turisme del Vallès Occidental 
en data 8 de maig de 2009. D’acord amb aquests instruments de gestió, ambdues 
parts, consorcis i Diputació de Barcelona, van establir un conjunt d’actuacions que es 
comprometien a dur a terme en el decurs del període definit, emmarcades en uns 
objectius estratègics i uns objectius generals. 
 
Conscients de la importància que en aquests moments suposa coordinar, explicitar i 
ordenar les accions que cal fer, per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment 
del conjunt de finalitats que tenen encomanades els consorcis, es considera necessari 
reforçar la planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant 
les accions a realitzar com a part fonamental de la relació i de les aportacions 
econòmiques a realitzar per part de Diputació de Barcelona.  
 
III. NORMATIVA APLICABLE 
 
Atès que d’acord amb l’article 323 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), 
qualsevol ens consorciat pot separar-se del consorci sempre que compleixi amb les 
condicions de formular pre-avís en el termini que assenyalin els estatuts i estigui al 
corrent en el compliment de les obligacions i compromisos anteriors i garanteixi el 
compliment dels que hi hagi pendents. 
 
Atès que, de la lectura dels articles dels estatuts vigents dels següents consorcis:  
 

 l’art. 35 dels estatuts del Consorci per a la Promoció Turística de l’Alta Anoia, 
 art. 34 dels estatuts del Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà,  
 art. 34 dels estatuts del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès,  
 art. 31 dels estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat,  
 art. 34 dels estatuts del Consorci de Turisme del Cardener,  
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 art. 34 dels estatuts del  Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme”,  
 l’art. 34 dels estatuts del Consorci per a la Promoció dels Municipis del 

Lluçanès,  
 l’art. 34 dels estatuts del  Consorci per a la Promoció dels Municipis del 

Moianès,  
 l’art. 35 del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat;  
 art. 34 dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, 

Alt Congost, la Plana de Vic,  
 art. 34 dels estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, 

 
es dedueix que per instar la separació caldrà realitzar una comunicació de preavís de 
6 mesos d’antelació i estar al corrent en el compliment de les obligacions i els 
compromisos adquirits amb el Consorci, i en tot cas garantir el seu compliment.  
 
Atès que l’article 33 dels estatuts vigents del Consorci de Turisme del Vallès Oriental 
esmenta que qualsevol ens consorciat pot separar-se del consorci sempre que 
compleixi les condicions previstes a l’article 323 del ROAS, sense especificar termini. 
 
Atès que l’article 25 dels estatuts vigents del Consorci per a la Promoció Turística de la 
Vall de Sau-Collsacabra diu que la retirada del consorci d’algun dels seus membres 
s’autoritzarà sempre que existeixi per fer-ho causa justa i estigui l’entitat al corrent dels 
seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions 
pendents.  
 
Atès que, Diputació de Barcelona es troba al corrent de les seves obligacions i dels 
compromisos adquirits amb cada un dels consorcis esmentats i es compromet a 
garantir els compromisos pendents.  
 
Vist que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i següents del ROAS, l’acord 
dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se i dissoldre els consorcis, 
com també per aprovar i modificar els estatuts, s’ha d’adoptar amb el vot favorable de 
la majoria absoluta de membres de la corporació i ha de ser sotmès al tràmit 
d’informació pública de 30 dies. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General  i la Intervenció de la Diputació de 
Barcelona en data 29 de novembre de 2011. 
 
En conseqüència, el Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació proposa al Ple de la Corporació, previ informe 
de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Formular preavís de separació dels següents consorcis: 
 
 Consorci per a la Promoció Turística de l’Alta Anoia,  
 Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà,  
 Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès,  
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 Consorci de Turisme del Baix Llobregat,  
 Consorci de Turisme del Cardener, 
 Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme” 
 Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès,  
 Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès,  
 Consorci del Parc Fluvial del Llobregat 
 Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost, la Plana de Vic,  
 Consorci de Turisme del Vallès Occidental,  
 Consorci de Turisme del Vallès Oriental  
 Consorci per a la Promoció turística de la Vall de Sau-Collsacabra 
 
Segon.-  Aprovar el conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i cada un dels ens consorciats relacionats a l’acord primer, que es configura 
com  nova modalitat de relació de la Diputació de Barcelona amb els ens de promoció 
turística de la província, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE TURISME .................., AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE 
RELACIONS RECÍPROQUES, PER MITJÀ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ COM A 
INSTRUMENT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA 
 
REUNITS 
 
D’una banda, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel 
....................................., i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2011, sobre 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 
de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011; assistit per 
la Secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 8 de setembre de 
2011 (núm. 7932/11), publicat al BOPB de data 23/09/2011. 
,  
 
De l’altra, el CONSORCI  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona a través de la Delegació de Turisme treballa, en tant 
que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en 
polítiques de dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i 
la diversificació o pel desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn 
l’oferta dels municipis en el mercat intern i extern. 
 
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, estableix en el seu article 
71 el règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per 
la legislació de règim local,  establint que correspon a les diputacions provincials: 
 
“... 

a) La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial 
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b) La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació 
amb tots els ens locals afectats. 

c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en 
qualsevol aspecte que millori la seva competitivitat turística 

d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció 
derivades de l’àmbit privat del sector turístic...” 

 
El desenvolupament territorial turístic de la província de Barcelona s’ha instrumentat 
per mitjà dels consorcis de promoció turística, ens instrumentals, l’objecte dels 
quals és contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori 
corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors 
socioculturals. La Diputació de Barcelona ha participat en un total de setze 
consorcis, aportant assessorament tècnic i suport econòmic. 
 
La participació de la Diputació de Barcelona en els consorcis de turisme s’explica 
pel procés de planificació territorial del turisme efectuat a la província de Barcelona 
a partir de les conclusions del Pla Estratègic del Turisme Sostenible a la província 
de Barcelona (1997). L’aplicació del Pla, en la seva vessant territorial, va tenir com 
a conseqüència directa la necessitat d’articular unes figures de gestió 
supramunicipals del turisme a la província en aquells territoris on no existia una 
figura similar i que es van materialitzar sota la figura jurídica de consorcis. 
 
La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió 
territorial del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va 
integrar-se com a membre de ple dret en aquells pre-existents.  
 
Passats més de 10 anys de funcionament dels consorcis com a ens territorial de 
gestió del turisme aquestes estructures s’han consolidat com a interlocutores del 
turisme en el territori i en el sector empresarial comarcal. Aquesta realitat fa 
necessari replantejar el paper de la Diputació de Barcelona com a promotora de la 
creació dels ens, com també establir un nou model de relació entre la Diputació i els 
ens de turisme consorciats. 
 
II. El Consorci de Turisme ................. , és una entitat amb personalitat jurídica 
pròpia, que té com a objectiu essencial ...................... En l’actualitat el Consorci està 
integrat per ............... 
 
III. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Delegació 
de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consorci de 
Turisme ...................., planteja la necessitat de treballar en la reordenació de la 
gestió territorial del turisme, com una nova etapa que permeti avançar davant els 
nous reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant 
noves eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. 
  
Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions 
que cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen 
encomanades els consorcis, en aquest context relacional existent entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Turisme ............, ambdues parts consideren 
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necessari establir una relació formal de concertació a través d’un conveni com a 
marc idoni en el qual s’han d’articular aquestes relacions. 
 
El present conveni es configura doncs com un instrument de vigència quatriennal i 
que ha d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la 
previsió dels resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació 
a què s’ha de sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen 
pels resultats a aconseguir. 
 
IV. Que el conveni tipus va ser aprovat per Ple de data..... i la minuta de conveni va 
ser aprovat per decret de data.....  
 
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
Turisme de ......................., reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte del present conveni és establir el marc de relacions entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Turisme de ................., com a instrument de gestió 
estratègica, amb una vigència màxima quatriennal. 
 
El present conveni estableix un marc de treball estable definit per uns objectius 
estratègics que són la base dels plans d’accions que anyalment aprovarà el 
Consorci de Turisme de ................., en què es concretaran unes actuacions 
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles. 
 
Segon.- Actuacions objecte del conveni 
 
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de 
la vigència del conveni s’establiran en un Pla d’Accions, que per l’any 2012 
s’adjunta com a annex del present conveni, i que per als anys posteriors s’haurà de 
definir abans de finalitzar el tercer trimestre de l’any immediatament anterior, i que 
configurarà l’aportació a realitzar per part de DIBA. 
 
Les accions que inclou el Pla d’Accions s’emmarquen en un conjunt d’objectius 
estratègics. La Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a la 
província cal orientar les actuacions objecte del conveni a través de, com a mínim, 
dos objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el Consorci de 
Turisme de ................., en el seu Pla d’Accions. Aquests objectius són: 
 

 Millorar l’oferta turística del territori posant en valor els recursos i els atractius 
turístics de la comarca  

 Vetllar per la incorporació de criteris de qualitat turística en destí com a 
garantia de millora de la competitivitat turística a través del Sistema Integral 
de qualitat Turística en Destinacions (SICTED) 
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A més, el Consorci de Turisme de .................es compromet a incorporar els 
següents objectius estratègics (opcionals) en el seu pla d’actuacions: 

 
 Facilitar la creació i comercialització de productes turístics. 
 Fer que el sector turístic contribueixi a la creació, el manteniment i el 

creixement d’activitat econòmica, contribuint a la millora de la qualitat de vida 
dels habitants del territori 

 Augmentar la participació dels ajuntaments i la presència del sector privat en 
la direcció, disseny i aplicació de la política turística del territori. 

 Vetllar per la promoció turística del territori de referència en els mercats 
propers i coordinar-se amb la Diputació de Barcelona per a mercats de mitja i 
llarga distància a través de les marques turístiques oficials a Catalunya, de 
forma coordinada amb l’Agència Catalana de Turisme. 

 Desenvolupar aquelles línies de producte turístic més apropiades en funció de 
les característiques de l’oferta turística comarcal: turisme actiu, turisme de 
platja, turisme familiar, turisme esportiu,  turisme de negocis, turisme cultural, 
turisme industrial, etc. 

 
L’avaluació de l’acompliment d’aquests objectius es realitzarà a través d’indicadors 
que ofereixin dades sobre els fluxos turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i 
l’índex de satisfacció del visitant. 
 
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts 
 
Correspon a la Diputació de Barcelona donar suport en la creació de producte, 
l’assessorament tècnic i treballar en les estratègies de màrqueting, per afavorir la 
capacitat de direcció i gestió del Consorci. En aquest sentit  es compromet a dur a 
terme les accions de promoció turística fora de l’àmbit català, en mercats estatals i 
internacionals. 
 
El Consorci es compromet a integrar les voluntats dels sectors públics i privats de la 
comarca de ............ tot intentant intensificar els treballs relacionats amb la creació 
de producte turístic i la millora de la competitivitat del territori. Per altra banda es 
compromet a coordinar-se amb la Diputació de Barcelona pel que fa a les accions 
de promoció incloses en els plans orientades a l’àmbit català, estatal i internacional. 
 
Quart.- Assignació de recursos 
 
El grau  d’acompliment del conveni serà avaluat anyalment per part de la Comissió 
de  seguiment que  es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de 
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el 
present conveni.  
 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a 2012 resta fixada com a 
màxim en  .............., en funció del desenvolupament del procés de separació del 
consorci, sense perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el 
marc del present conveni, d’acord amb els Plans d’Accions que anualment aprovi el 
Consorci. 
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L’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, es determinarà anyalment per les entitats signatàries, en base 
a les propostes que s’adoptin en el sí de la Comissió de seguiment prenent com a 
referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els compromisos. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el ............  
 
Sisè.- Comissió de seguiment 
 
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del 
present conveni, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació 
paritària i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta 
comissió estarà formada, per part de la Diputació de Barcelona, pel  Diputat Delegat 
de Desenvolupament Econòmic i Turisme (o persona en qui delegui) i personal 
directiul o tècnic; i per part del consorci, pel seu president (o persona en qui delegui) 
i altres electes i/o personal tècnic.  
 
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de 
Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona 
 
Per a realitzar el seguiment dels objectius del conveni, la Comissió de seguiment 
tindrà en compte el seu grau d’assoliment. 
 
Per valorar l’acció general del Consorci i l’evolució turística de l’àmbit territorial que 
abasta, s’utilitzarà un sistema d’avaluació basat en indicadors que es deriven dels 
sis àmbits de treball següents: Activitat turística, Producte turístic, Cobertura 
territorial, Accions de millora i competitivitat, Accions de promoció i Gestió i 
planificació (especificació en annex). 
 
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions 
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats. 
 
Setè.- Revisió del conveni i modificació 
 

La Comissió de seguiment proposarà la revisió del conveni en el supòsit de produir-
se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors 
de les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres 
supòsits extraordinaris que es puguin plantejar. 
 
Vuitè.- Confidencialitat 
 
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Conveni com després 
de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació que li hagi estat 
subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les actuacions que pel 
present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o societat, ni la usarà de 
cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest conveni. 
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Novè.- Causes de resolució  
 

El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 
 
 Mutu acord de les parts. 
 Incompliment d’alguna de els obligacions establertes en els pactes del 

conveni. 
 Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les finalitats previstes en el conveni. 
 Per les causes establertes en la legislació vigent. 
 

La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part 
amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
Desè.- Modificacions del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses 
i els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest 
conveni. 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per 
ambdues parts. 
 
Onzè.- Règim jurídic 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la 
llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable 
a l’objecte del conveni. 
 
D’acord amb el previst a l’article 4.1.1c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, el present conveni queda exclòs del seu àmbit 
d’aplicació. 
 
Dotzè.- Jurisdicció competent. 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu.” 
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comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del 
conveni. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, 
per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
ANNEX I. PLA D’ACCIONS ...... Consorci de Turisme __________________ 
 
 Objectius estratègics 
 Objectius generals 

 
 Relació d’accions 

 Àmbit de treball 1: activitat turística 
 Àmbit de treball 2: producte turístic 
 Àmbit de treball 3: cobertura territorial 
 Àmbit de treball 4: accions de millora i competitivitat 
 Àmbit de treball 5: accions de promoció 
 Àmbit de treball 6: gestió i planificació 
 Àmbit de treball 7: altres accions” 

 
Tercer.- Facultar àmpliament i expressament la vicepresidència primera i presidència 
delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació per a l'adopció de 
quantes resolucions i la subscripció de quants documents resultin necessaris per a la 
formalització i l'execució efectiva dels precedents acords. 
 
Quart.- Notificar els presents acords als consorcis, de manera que s’entengui efectuat 
el preavís establert en els estatuts.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
21.- Dictamen de data 25 de novembre de 2011 que proposa aprovar la separació 
de la Diputació de Barcelona del Consorci Centre d’Estudis Olímpics i de 
l’Esport 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
Mitjançant acord del Ple de la Corporació, en sessió de data 23 de juliol de 1990, 
s’aprovà la integració de la Diputació de Barcelona com membre del Consorci Centre 
d’Estudis Olímpics i de l’Esport (CEO), integrat a més per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el Comitè Olímpico Español i l’Ajuntament de Barcelona, amb al finalitat 
primordial de potenciar l’estudi i la recerca referent a l’àmbit del moviment olímpic i de 
tots aquells temes relacionats amb la cultura esportiva. 
 
El Consorci es va constituir legalment, d’acord amb l’acta de constitució, en data 8 de 
març de 1991. 
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Mitjançant Decret del President delegat de l’Àrea d’Esports, de data 27 de desembre 
de 1990, s’aprovà la transferència de 12.020,24 € a la Universitat Autònoma de 
Barcelona-Centre d’Estudis Olímpics, corresponent a l’aportació de la Diputació de 
Barcelona com institució integrant del Consorci, essent aquesta l’única aportació que 
consta efectuada al Consorci. 

Per Acord del Consell de Govern del CEO, de 6 de juny de 1991, es va aprovar la 
proposta de que la gestió econòmica del Consorci quedés integrada dins 
l’administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, la qual cosa suposa la no 
actuació del consorci com a ens amb personalitat jurídica, sinó que queda adscrit a la 
Universitat com a Centre de recerca (així consta a l’annex del D 237/2003, de 8 
d’octubre, pel qual s’aproven els estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
publicat al  DOGC 22.10 2003 i BOE 17.11.2003).  

 
II. PROPOSTA DE SEPARACIÓ 
 
Atesa la naturalesa del Consorci i la situació actual d’inactivitat, hom ha traslladat als 
responsables de l’Ens el plantejament de separació del Consorci, sense que  s’hagi 
manifestat cap objecció per part seva a la voluntat de la Corporació de deixar de 
formar-hi part.  
 
III. NORMATIVA APLICABLE 
 
D’acord amb l’article 323 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), qualsevol 
ens consorciat pot separar-se del consorci sempre que compleixi amb les condicions 
de formular preavís en el termini que assenyalin els estatuts i estigui al corrent en el 
compliment de les obligacions i compromisos anteriors i garanteixi el compliment dels 
que hi hagi pendents. 
 

Els estatuts reguladors del Consorci no estableixen termini de preavís per a la 
separació de qualsevol dels ens consorciats i que no existeix compromís econòmic 
pendent de compliment per part de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i següents del ROAS, l’acord 
dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se i dissoldre els consorcis, 
com també per aprovar i modificar els estatuts, s’ha d’adoptar amb el vot favorable de 
la majoria absoluta de membres de la Corporació i ha de ser sotmès al tràmit 
d’informació pública de 30 dies. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació de 
Barcelona en data 25 de novembre de 2011. 
 
En conseqüència, el Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació proposa al Ple de la Corporació, previ informe 
de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, l’adopció dels següents 
 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 97

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR inicialment la separació de la Diputació de Barcelona com a 
membre de ple dret del Consorci Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport. 
 
Segon.- SOTMETRE el present expedient a informació pública durant trenta dies 
hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació, d’acord amb allò de disposa l’article 
313 en relació al 160 del Reglament d’Obres i Serveis dels Ens locals. 
 
Tercer.- DISPOSAR que, un cop transcorregut el període d’informació pública sense 
que s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Consorci, a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, al Comitè Olímpico Español i a l’Ajuntament de Barcelona, per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Facultar àmpliament i expressament, la Vicepresidència primera i 
Presidència delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, per a 
l'adopció de quantes resolucions i la subscripció de quants documents resultin 
necessaris per a la formalització i l'execució efectiva dels precedents acords.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
22.- Donar compte del Decret de la Presidència de data 22 de novembre de 2011, 
en virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries per 
pal·liar els efectes produïts a conseqüència de les pluges dels dies 15 i 16 de 
novembre 2011 als sectors de conservació de Manresa, Vilafranca i Martorell. 
 
“Vist l’informe emès, en data 18 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 15 i 16 de novembre, li informo: 
 

 La pertorbació que va començar a afectar el litoral i prelitoral de Catalunya al 
llarg del diumenge 13 de novembre ha acabat provocant un episodi de 
precipitacions generalitzades a tot el país, essent especialment extenses i 
abundants durant el dimarts 15. 

 
 En el moment de produir-se aquestes pluges, els terrenys -pricipalment els de 

caràcter argilós- es trobaven totalment saturats d’aigua per les precipitacions 
succeïdes els passats dies 3 i 4 de novembre superant amb les noves 
aportacions d’aigua les condicions d’estabilitat d’aquestos, ocasionant 
deformacions i desperfectes en terraplens, talussos i murs. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 98

 
 Segons els pronòstics meterologics per els propers dies, es previst nous 

capítols de pluja que poden agreujar aquesta situació i aparèixer noves 
incidències. 

 
 L’aigua acumulada en els talussos ha provocat les següents incidències: 

 

Carretera 
PK 
inicial 

PK final 
Sector de 
Conservació

Incidència 

N-II z 567+200 567+400 Manresa Caiguda de mur 

 567+400 572+000 Manresa 
Desperfectes en malles de 
talussos 

BP-1101 2+000 4+100 Manresa Esllavissades en talussos 
BV-1221 29+000 32+000 Manresa Esllavissades en talussos 
BV-1123 6+100 6+350 Manresa Esllavissades en talussos 
BV-3002 7+800 7+840 Manresa Esllavissades en talussos 

C-16z 67+300 67+550 Manresa 
Desperfectes en malles de 
talussos 

BV-1462 9+800 9+850 Martorell Esllavissada de talús 
BV-2425 4+000 5+500 Martorell Assentament de calçada 
BV-2131 0+500 0+600 Vilafranca Esllavissada del talús 

 
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.  
 
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:   119.621,04- euros  
- Sector de Conservació de Martorell:                     39.176,31- euros 
- Sector de Conservació de Vilafranca:     27.220,88- euros 

 
PRESSUPOST TOTAL:  186.018,23- euros 
 
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. 
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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 186.018,23 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 j) 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, de les competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-
ne compte a l’òrgan competent per al seu coneixement 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 15 i 16 de novembre de 2011 en els 
sectors de Conservació de Manresa, Vilafranca i Martorell, de conformitat amb 
l’informe tècnic reproduït en la part expositiva de la present resolució. 
 
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  
186.018,23 EUR, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
G/31100/453A0/21000 del Pressupost d’aquesta Diputació per a l’exercici 2011, 
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 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
23.- Dictamen de data 28 de novembre de 2011 que proposa aprovar el Pla Marc 
de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
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Forestals Boscos del Bages Nord i del Conveni Marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, 
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos del Bages Nord, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
“I. ANTECEDENTS I CONTINGUT DEL PLA MARC 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d Castellnou de Bages, Navàs, 
Santpedor, Súria i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, van 
signar en data 21 de febrer de 2001 un Conveni marc de col·laboració per a la 
redacció i execució d’un projecte de recuperació i valorització de les àrees cremades a 
l’incendi forestal de l’any 1994, i que els municipis de Callús i Sant Joan de Vilatorrada 
s’hi van adherir posteriorment. 
 
Considerant que, mitjançant aquest projecte, s’han vingut realitzat durant tots aquests 
anys, nombrosos treballs forestals de forma conjunta per accelerar la recuperació de 
les finques associades afectades per aquells incendis i que, d’acord amb la voluntat 
dels signants del Conveni, s’ha redactat un nou Pla Marc per atendre també la 
superfície forestal no afectada per antics incendis dins l’àmbit territorial de l’Associació 
de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord.  
 
Vist que dins el document del Pla Marc es fixen les següents prescripcions: 
 
Objectius del Pla Marc 
 
El “Pla Marc de Restauració i Millora de les finques forestals de l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord”, a partir d’ara Pla Marc, té l’objectiu de 
definir, de forma general, les activitats i projectes que desenvoluparà l’Associació de 
propietaris forestals de Boscos del Bages Nord (a partir d’ara, Associació) per a: 
 

 Posar en marxa un projecte forestal àgil i viable per als boscos del Boscos del 
Bages Nord; d’acord amb la realitat social, ambiental i econòmica de la comarca. 

 
 Garantir la permanència i estabilitat dels boscos davant pertorbacions i el 

manteniment dels valors intrínsecs dels ecosistemes forestals. 
 

 Practicar una gestió forestal eficaç, que cerqui la rendibilitat econòmica a on sigui 
possible, i garanteixi l’estabilitat de la massa forestal amb una aportació 
responsable de diners públics i privats. 

 
 Promoure la dinamització del sector forestal; i que aquest concebi el Pla Marc 

com un instrument de planificació i de consens a mig termini, i com una eina 
efectiva pel subministrament continu a les indústries dins l'àmbit comarcal o 
supracomarcal. 

 
 Aprofitar els beneficis derivats de les economies d’escala, generades pel fet de 

gestionar conjuntament una superfície forestal superior a la majoria de 
superfícies de finques individuals. 
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Aquest Pla Marc constitueix el document marc sobre el que s’estableix el “Conveni 
Marc de Col·laboració entre, la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de: Callús, 
Castellnou de Bages, Navàs, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i l’Associació 
(a partir d’ara, Conveni Marc).  
 
El Pla Marc i altres planejaments 
 
Aquest Pla Marc s’ha redactat tenint en compte les prescripcions que per a la 
superfície forestal estableix el planejament preexistent, tant pel que fa als Plans 
Municipals com als Plans Especials i a la legislació forestal i ambiental vigent. Amb 
aquest objectiu, la fase d’elaboració ha estat oberta a la participació de l’Associació, 
els Ajuntaments participants, la Diputació de Barcelona, el Centre de la Propietat 
Forestal i representants de la indústria del sector forestal.  
 
Des de les entitats signants d’aquest Pla Marc es promourà l’adequació de les 
divergències que es puguin generar amb altres planejaments forestals existents (Plans 
d’Ordenació, Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal o Plans Simples Gestió i 
Millora Forestal) per mitjà de la revisió dels instruments de gestió que es puguin veure 
afectats, en base a les aportacions d’aquest Pla Marc. 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en 
ordre a l’incompliment del present Conveni Marc a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Pla Especial  
 
El Pla Especial, que malgrat la seva denominació no té cap relació amb el planejament 
urbanístic, és un document del Pla Marc que relaciona les unitats de gestió que 
s’hauran d’executar en els propers 5 anys, en funció del finançament disponible i dels 
criteris de prioritats que estableixi l’Associació i els organismes que col·laboren amb 
ella. 
 
Aquest Pla Especial és el què ha de permetre, en el darrer trimestre de cada any, 
redactar el Programa Anual, contactar amb els propietaris que hi poden participar i 
signar els contractes de gestió entre ells i l’Associació. 
 
Cada cinc anys la Comissió de treball revisarà, i amb les modificacions introduïdes 
durant aquest període, redactarà el Pla Especial que l’aprovaran els òrgans de govern 
dels signants del Conveni Marc . 
 
Aprovació del Pla Marc  
 
La vigència d’aquest Pla Marc està condicionada a la seva aprovació pels òrgans de 
govern de les entitats signants del Conveni Marc. 
 
Desenvolupament del Pla Marc 
 
Les activitats i projectes que defineix el Pla Marc es desenvoluparan a través de: 
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 Plans Especials de cinc anys de durada, que es deriven de la selecció d’activitats 
recollides al Pla Marc 

 Programes Anuals que desenvolupen any rere any les previsions del Pla 
Especial 

 
Finançament del Pla Marc 
 
El Pla Marc es finançarà de forma conjunta per l’Associació, els Ajuntaments de 
Callús, Castellnou de Bages, Navàs, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Súria, la 
Diputació de Barcelona i altres institucions, d’acord amb els Programes Anuals 
establerts en el Conveni Marc. 
 
Càlcul de preus 
 
Els preus horaris aplicats als rendiments de cada un dels treballs recollits al present 
Pla Marc, estan calculats sense l’IVA i són vàlids per a l’any 2011. 
 
El preu horari es modificarà segons l’Índex de Preus del Consum (IPC) de cada any. 
 
Previsió d’actuacions 
 
Per acomplir els objectius principals d’aquest Pla Marc i de forma molt genèrica, es 
preveu que caldrà fer una sèrie d’actuacions sobre la superfície forestal. El Pla 
Especial preveu, de manera específica, les actuacions per períodes de cinc anys. 
Aquestes actuacions es troben condicionades al nombre de finques que s’incorporin al 
Pla Marc. Les inversions econòmiques necessàries per a acomplir els objectius estan 
subjectes al costos dels treballs, als costos de la venda dels productes forestals, al 
nombre de finques incorporades i novament a les disponibilitats pressupostàries. 
 
Gestió del Pla Marc 
 
La gestió del Pla Marc correspon a l’Associació amb el suport tècnic i econòmic de la 
resta de signants del Conveni Marc, seguint les previsions del Pla Especial i d’acord 
amb el que s’estableixi a cada Programa Anual. 
 
Modificació, revisió i ampliació del Pla Marc 
 
Les modificacions, revisions i ampliacions del present Pla Marc hauran de ser 
aprovades, prèvia informació per un període d’un mes als associats que hi estiguin 
adherits, pels òrgans de govern de les entitats signants del Conveni Marc. 
 
Durada del Pla Marc 
 

La durada del Pla Marc és de 20 anys, a comptar a partir de la data de la seva 
signatura. 
 
Participació en el Pla Marc 
 

Participen en el present Pla Marc els propietaris de l’Associació que hagin formalitzat 
amb aquesta Associació el contracte-tipus que s’adjunta a l’annex nº4 del Pla Marc. 
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Els boscos del Bages inclosos a l’Associació de Propietaris Boscos del Bages Nord 
formen part del municipis de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, Santpedor, Sant 
Joan de Vilatorrada, Súria. Aquests municipis representen un 14% de la superfície 
comarcal i un 9% de la superfície forestal del Bages. 
 

II NORMATIVA APLICABLE 
 

Vistos els articles:  
 

- 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol 

- 25.2,c), 31,  36.1,b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim 
Local  

- 66.3,c,d,f,) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 

 
Atès que el Pla Marc pel fet de tenir una durada de 20 anys, i per tant superior als 4, 
ha de ser acordat pel Ple (Refosa 1/2011, apartats 3.3.g.1 i 3.4,i.1) a sensu contrario). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, l’adopció dels següents 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit territorial de 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, així com el Pla Especial 
que relaciona les unitats de gestió que es preveu executar en els propers cinc anys, en 
funció del finançament disponible i dels criteris de prioritat establerts entre l’Associació 
i els Ens locals que hi col·laboren (annexes nº1 i nº2 respectivament). 
 
Segon.- APROVAR la minuta de Conveni Marc de col·laboració entre la la Diputació 
de Barcelona i els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, Santpedor, 
Sant Joan de Vilatorrada, Súria i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del 
Bages Nord, per a l’execució d’un Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit 
de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, el text íntegre de la 
qual és el següent: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS DE CALLÚS, CASTELLNOU DE BAGES, 
NAVÀS, SANTPEDOR, SANT JOAN DE VILATORRADA, SÚRIA, I 
L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS DEL BAGES NORD 
PER A L’EXECUCIÓ D’UN PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA 
FORESTAL. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. 
Josep Llobet Navarro, facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada al BOPB de data de 23 de setembre de 2011; assistit per la secretària 
delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació de data de 8 de setembre de 2011, publicat al BOPB de 
data de 23 de setembre de 2011. 
 
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS DEL BAGES NORD, 
representat pel President, Sr. Josep Escaler Terme, assistit per secretària de 
l’Associació, la Sra. Maria Estruch Subirana 
 
AJUNTAMENT DE CALLÚS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Enric Vall de 
Vilaramó Oliva, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Casas 
Vilardaga 
 
AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DE BAGES, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Francesc Martínez Vilaseca, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Jordi Pino 
Pruna 
AJUNTAMENT DE NAVÀS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Jaume Casals Ció, 
assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Josep M. Molins Penina 
 
AJUNTAMENT DE SANTPEDOR, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Laura 
Vilagrà Pons, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. M. Glòria Grant Vilella 
 
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA, representat per l’Alcalde, 
l’Il·lm. Sr. Gil Ariso Planas, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Roser 
Pons Llobet 
 
AJUNTAMENT DE SÚRIA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep M. Canudas 
Costa, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Miquel Salmerón Castro 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el 
present Conveni Marc de col·laboració. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El bosc, malgrat constituir un dels atractius principals pel desenvolupament de 
determinades activitats econòmiques en expansió; com el turisme interior, genera 
actualment unes rendes insuficients per permetre dur a terme una correcta gestió. 
Aquesta situació s’agreuja si es fa de forma individual, i més encara si les finques 
són de reduïdes dimensions. 
 
II. La producció individual, finca per finca, sovint mancada de visió territorial, no ha 
pogut evitar que molts terrenys forestals, tan cremats com no cremats, estiguin 
mancats d'un projecte social i econòmic amb visió de futur, que comprometi i motivi 
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als propietaris i als municipis, garantint alhora, un menor risc d'incendis, una bona 
qualitat ambiental i una millora de les rendes. 
 
III. Establir i gestionar un projecte d'aquestes característiques té més possibilitats 
de reeixir, en les actuals circumstàncies econòmiques i socials, si s'estableix una 
col·laboració lleial entre les institucions públiques i les institucions privades que 
agrupen les finques forestals de propietat particular. 
 
IV. L’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord considera de gran 
interès establir un pla a llarg termini per a la gestió conjunta d'alguns aspectes 
relacionats amb l'activitat forestal. 
 
V. Els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, Santpedor, Sant Joan 
de Vilatorrada i Súria, en virtut de les competències que estableix la Llei Municipal i 
de Règim Local 8/1987 de 15 d’abril en els articles: 66.3c, 66.3 d; 66.3 f; 66.3 n; i la 
Llei de Bases de Règim Local 7/1985 de 2 d’abril en els seus articles 25.2.c, 
36.1.b., considerant que no pot ser aliè a la situació de la superfície forestal del seu 
terme municipal, tenen el propòsit de donar suport, en la mesura que els hi permetin 
els seus recursos tècnics i econòmics, a les iniciatives de l'Associació. 
 
VI. La Diputació de Barcelona, que de temps ençà dóna suport als ajuntaments en 
l'execució del seu Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals, també els 
recolza  en el compliment de les seves competències a l'àmbit forestal; 
concretament la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Castellnou de Bages, 
Navàs, Santpedor i Súria i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages 
Nord, van signar en data de 21 de febrer de 2001, un Conveni Marc de col·laboració 
per a la redacció i execució d’un projecte de recuperació i valorització de les àrees 
cremades de l’incendi forestal de l’any 1994, al que més tard també s’hi van adherir 
els municipis de Callús i Sant Joan de Vilatorrada.. 
 
VII. Els signants del Conveni Marc, gràcies a les noves eines informàtiques i 
cartogràfiques que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha 
desenvolupat els darrers anys per tal de millorar el procés de planificació forestal a 
nivell tècnic i econòmic, han redactat un nou Pla Marc que recull aquestes millores 
no només per la superfície cremada l’any 94 i ja planificada anteriorment, sinó 
també pel bosc no afectat per cap incendi forestal.  
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest Conveni Marc, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer .- Objecte i àmbit 
 
L’objecte del present Conveni Marc és el d’establir els mecanismes de col·laboració 
entre: la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments Callús, Castellnou de Bages, 
Navàs, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada i Súria i l'Associació de Propietaris 
Forestals Boscos del Bages Nord, per tal que aquesta, amb l’ajuda de les 
institucions esmentades, pugui executar el nou Pla Marc de Restauració i Millora 
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Forestal (en endavant Pla Marc) dels municipis de l’àmbit territorial de l’Associació 
de Propietaris Forestals; document fet en base a les noves eines informàtiques i 
cartogràfiques de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Aquest Pla Marc s’adjunta al present Conveni Marc i forma part integrant del mateix. 
 
Segon.- Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, Pla Especial i Programa 
Anual 
 
El Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, a partir d’ara Pla Marc, és el 
document que determina, a llarg termini, els objectius i tasques a realitzar, 
consensuades entre els signants del present Conveni Marc, en les diferents unitats 
de gestió definides d’acord amb els inventaris forestals i el cadastre. 
  
El Pla Marc es desenvolupa a través de Plans Especials, uns documents que 
determinen, a mig termini i de forma consensuada, les unitats de gestió que hauran 
dur-se a terme en períodes de cinc anys. 
 
Aquests Plans Especials s’executen a traves de Programes Anuals, que 
seleccionen, a partir de les unitats de gestió recollides en el Pla Especial, la 
distribució d’accions, que d’acord amb les possibilitats financeres, es podran 
executar en un any determinat. 
 
Tercer.- Comissió de treball 
 
Pel present Conveni Marc es constitueix una Comissió de treball formada per: El 
President/a de l’Associació, que presidirà la Comissió; un o més representants de la 
Junta de l’Associació; diferents representants dels municipis del seu àmbit territorial; 
un representant de la Diputació de Barcelona i el tècnic forestal de l’Associació 
assignat. 
 
Les funcions de la Comissió seran: 

 
 Redactar els Programes Anuals 
 Fer el seguiment del planejament 
 Assessorar a l’Associació en l’execució dels Programes anuals 
 Redactar, revisar, modificar (si s’escau) i signar el Pla Marc i els Plans 

Especials 
 Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri aquest  
 Conveni Marc. 
 Proposar modificacions al planejament 

 
Quart.- Contingut del Pla Marc 

 
El Pla Marc conté els següents apartats: 

 
 Introducció i objectius generals 
 Context del Planejament i anàlisi de mercats 
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 Diagnosi forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos 
del Bages Nord 

 Planificació forestal i anàlisi econòmic 
 Pla Especial  
 Annexos: 
 Models i projectes silvícoles: 
 Restauració i millora de les pinedes de pi roig. 
 Restauració i millora d’alzinars i rouredes  
 Restauració i millora de pinedes de pinassa 
 Restauració i millora de pinedes de pi blanc 

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

 
Cinquè.- Aprovació i vigència Pla Marc 
 
El Pla Marc ha de ser aprovat pels òrgans de govern de cadascun dels signants del 
Conveni Marc.  
 
S’estableix la vigència del Pla Marc en 20 anys.  
 
Sisè.- Gestió del Pla Marc 

 
El Pla Marc es gestionarà d’acord amb les previsions del Plans Especials que es 
concretaran amb els Programes Anuals. 
 
La redacció del Programa anual correspon a la Comissió de treball definida a 
l’article tercer del present Conveni Marc. 
 
La gestió dels Programes Anuals correspon a l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos del Bages Nord, amb el suport tècnic de la Comissió de treball i el suport 
econòmic i tècnic de les institucions signants del present Conveni Marc. 
 
L’Associació executarà els treballs previstos en el Programa Anual, prèvia signatura 
d’un contracte privat amb cada un dels seus associats interessats. 
 
La venda dels aprofitaments forestals es farà, sempre que sigui possible, a través 
de la Federació d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya (BOSCAT), 
amb la que està federada l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages 
Nord.  
 
Setè.- Revisions i redacció dels Plans Especials 
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La Comissió de treball farà la revisió, introduirà les modificacions i redactarà el Pla 
Especial al finalitzar el seu període de vigència cada cinc anys, amb l’acord dels 
òrgans de govern dels ens que participen al Conveni Marc.  
 
Vuitè.- Aprovació dels Programes Anuals 
 
Per esdevenir operatius, els Programes Anuals redactats per la Comissió de treball 
hauran de ser aprovats pels òrgans de govern de les entitats signants del present 
Conveni Marc.  
 
Novè.- Modificació  del Pla Marc  
 
Les modificacions que puguin sorgir al llarg del període de vigència del Pla Marc, es 
faran a proposta de qualsevol dels ens que participen en el Conveni Marc,  amb el 
consens de la Comissió de treball, i hauran de ser aprovades pels òrgans de govern 
de cadascun dels signants. 
 
Desè.- Finançament dels programes anuals  
 
Els Programes Anuals es finançaran d’acord amb els criteris següents: 
 
Unitats de gestió: s’entenen com les àrees que pertanyen a un propietari en les que 
ha d’aplicar-se una actuació o tractament forestal determinat. S’obtenen de creuar 
les unitats de planificació definides en el Pla Marc amb el cadastre de rústega 
(parcel·les cadastrals). Cada unitat de gestió està codificada segons la unitat de 
planificació a què pertany i el codi del registre cadastral (PCA). 
 
Les unitats de gestió es divideixen en fusteres i no fusteres en funció de si després 
d’una rotació complerta del model silvícola, el balanç econòmic final és positiu o 
negatiu. 

 
L’aplicació del Pla Marc té dues fases;  

 
 Primera fase: totes les unitats de gestió han d’adaptar-se als models silvícoles 

que proposa el Pla Marc. En aquest Pla Marc s’analitza el cost d’aquesta 
adaptació per tota la superfície planificada i durant els 20 anys de la seva 
vigència. Tot i així, el Pla Especial ja especifica que amb les limitades 
perspectives de finançament pels propers cinc anys això no serà possible. Es 
per això, que s’estableixen unes prioritats en base a criteris tècnics, 
econòmics, associatius, territorials i de prevenció d’incendis. 

 
 Segona fase: totes les unitats de gestió estan adaptades i la gestió segueix 

els models silvícoles esmentats; només en les unitats fusteres. 
 

El finançament de la primera fase de totes les unitats de gestió que tinguin un 
balanç econòmic deficitari (sigui fusteres o no fusteres) es farà amb les aportacions 
dels signants del Conveni Marc, en la forma i quanties que especifiquin els 
Programes Anuals, sense perjudici dels ajuts d’altres entitats, públiques o privades. 
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A la segona fase, només s’executaran les unitats de gestió fusteres. En aquest cas, 
no hi caldrà finançament pels tractaments forestals; exceptuant la primera aclarida 
d’algunes pinedes i la selecció de tanys del roure. El finançament d’aquestes 
actuacions deficitàries, es farà fonamentalment amb les aportacions de l’Associació 
i la col·laboració, si és necessària, de la resta de sotasignants, en la forma i 
quanties que especifiquin els Programes Anuals, sense perjudici dels ajuts d’altres 
entitats, públiques o privades.  
 
En general, els ingressos del Pla de vendes de fustes i/o llenyes procedents dels 
treballs forestals fets dins les finques associades contractades d’acord amb el 
Programa Anual i el Pla Especial, serviran per finançar els costos d’aquests treballs. 
En el cas que no s’arribi a cobrir la totalitat del cost, s’acabarà de finançar amb les 
aportacions dels signants del Conveni Marc d’acord amb el que especifiqui el 
Programa Anual.  

 
Onzè.- Compromisos específics de l’Associació 
 
L’Associació es compromet, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i 
econòmiques, a:  

 
 Planificar i gestionar el Programa Anual en la forma especificada en el present 

Conveni Marc. 
 Signar amb cada un dels seus associats, als que realitzarà treballs derivats del 

Programa Anual, un contracte privat amb les característiques i contingut iguals 
al que s’adjunta al Pla Marc.  

 Signar amb les empreses forestals a qui encarregui els treballs silvícoles un 
contracte privat acompanyat d’un plec de condicions per la correcta execució 
del treballs adjudicats d’acord amb el Programa Anual.  

 Elaborar conjuntament amb la Comissió de treball el Programa Anual i 
col·laborar amb ella en la gestió del Pla Marc i, si és el cas, en la revisió del Pla 
Marc i/o Pla Especial. 

 Recolzar el tècnic de l’Associació en la gestió dels Programes Anuals. 
 Vendre els productes obtinguts en els diferents tractaments, sempre que sigui 

possible, a través de la Federació d’Associacions de Propietaris Forestals de 
Catalunya (BOSCAT). 

 Donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc. 
 
Dotzè.- Compromisos específics dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments signants del present Conveni Marc, en la mesura de les seves 
possibilitats tècniques i econòmiques, es comprometen a: 

 
 Facilitar a l’Associació tota la informació sobre el Planejament municipal que 

incideixi en la superfície forestal del municipi . 
 Agilitar i simplificar tots els tràmits de competència municipal relacionats amb 

execució dels treballs inclosos en els Programes Anuals. 
 Divulgar l’Associació i el Pla Marc entre els propietaris forestals dels municipis.  
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 Elaborar conjuntament amb la Comissió de treball el Programa Anual i 
col·laborar amb ella en la gestió del Pla Marc i, si és el cas, en la revisió del Pla 
Marc i/o Pla Especial. 

 Donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc, d’acord amb el que 
especifiquin els Programes Anuals. 

 
Tretzè.- Compromisos específics de la Diputació de Barcelona 
 

La Diputació de Barcelona, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i 
econòmiques, es compromet a: 

 

 Donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb  el que 
especifiquin els Programes Anuals. 

 Donar suport tècnic a l’Associació a través d’un tècnic forestal qualificat del seu 
propi personal o través d’ajuts econòmics per a la seva contractació. 

 Recolzar a l’Associació davant d’altres administracions i institucions per facilitar 
l’execució del Programa Anual. 

 Assessorar i donar informació actualitzada a l’Associació sobre el sector 
forestal, per facilitar tot tipus de contractació i venda. 

 Donar suport a la venda conjunta dels productes forestals obtinguts per 
l’Associació, bàsicament a través de la Federació d’Associacions de Propietaris 
Forestals de Catalunya (BOSCAT). 

 

Catorzè.- Durada del Conveni Marc  
 

S’estableix una durada del conveni de 20 anys, comptats a partir de la seva 
signatura.  
 

Aquesta durada de vint anys està condicionada a les atribucions actuals de la 
Diputació de Barcelona, i s’entendrà esgotada en el moment que per un o altre 
motiu les activitats relacionades amb el present Conveni Marc deixin de ser una 
facultat d’aquesta Corporació 
 

Quinzè.- Principi de responsabilització 
 
Tots els ajuts econòmics que facilitin la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de 
Callús, Castellnou de Bages, Navàs, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada i Súria, 
s’entendran atorgats per a la gestió conjunta del Pla Marc. Per tant, quan un 
propietari beneficiat causi baixa de l’Associació abans d’haver acabat el seu 
compromís contractual amb el Pla Marc, l’Associació es compromet al retorn de 
quantes inversions hagin facilitat les institucions públiques i que estiguin 
classificades al Pla Marc com a reintegrables en cas de baixa, amb una reducció 
acumulable del 6,6% anual de tota la inversió a partir de la seva execució. 

 

A aquest efecte, l’Associació establirà amb els seus socis que es beneficiïn 
d’aquests tipus d’ajuts els contractes corresponents en els que figuraran les 
conseqüències econòmiques d’aquesta baixa. 
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Setzè.-  Protecció de dades de caràcter personal 
 

La Diputació de Barcelona, l’Associació de Propietaris Forestals i els Ajuntaments 
signants del present Conveni Marc, es comprometen a complir la normativa vigent 
en matèria de Protecció de dades de caràcter personal, i més concretament amb la 
Llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD (RLOPD). 
 

Les entitats signants d’aquest Conveni Marc manifesten que les dades recollides i 
tractades en l’execució del Pla Marc, únicament seran utilitzades per a la realització 
de les activitats descrites en aquest Conveni Marc. 
 

Dissetè.- Modificació i incidències del Conveni Marc 
 

a) Les parts poden denunciar o modificar aquest Conveni Marc en qualsevol 
moment, segons els criteris generals establerts a la legislació vigent, o per mutu 
acord. 

 

b) Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest Conveni Marc permetrà a la 
part perjudicada l’opció d’exigir-ne el compliment o resolució. 

 

c) La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part 
amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 

d) Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
 

Divuitè.- Causes de resolució del Conveni Marc 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest Conveni 
Marc per alguna de les parts podrà donar lloc a la resolució del Conveni per l'altra, 
sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a 
la part complidora. En cas d’optar per la resolució, aquesta serà automàtica, i 
alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves obligacions de fer o no fer 
des de la notificació practicada. 

 
Dinovè.- Règim jurídic 
 
El present Conveni Marc tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats 
signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst 
específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives  de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya i, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte del Conveni Marc. 

 

Vintè.- Jurisdicció competent 
 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i del compliment del 
present Conveni Marc, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord de les entitats 
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que l’han formalitzat, restaran sotmeses al coneixement i competència de l’Ordre 
Jurisdiccional Contenciós-Administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen setze còpies del 
present Conveni Marc de col·laboració, en el lloc i la data assenyalats.” 

 

Tercer.- AUTORITZAR al Vicepresident 3r. i President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat per a la signatura del Conveni Marc, i de quants documents i resolucions  
siguin necessàries  per a la seva efectivitat. 
 

Quart.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments interessats i a l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord.” 
 

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

24.- Dictamen de data 7 de novembre de 2011 que proposa aprovar el Pla Marc 
de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, 
Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de 
Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà 
Verd, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 

“I. ANTECEDENTS I CONTINGUT DEL PLA MARC 
 

Atès que la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Casserres, Montclar, 
Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Viver i Serrateix 
i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, van signar en data 31 de maig 
de 2000 un Conveni marc de col·laboració per a la redacció i execució d’un projecte de 
recuperació i valorització de les àrees cremades a l’incendi forestal de l’any 1994, i que 
els municipis d’Avià, Borredà, L’Espunyola, Gironella i Vilada s’hi van adherir 
posteriorment. 
 
Considerant que, mitjançant aquest projecte, s’han vingut realitzat durant tots aquests 
anys, nombrosos treballs forestals de forma conjunta per accelerar la recuperació de 
les finques associades afectades per aquells incendis i que, d’acord amb la voluntat 
dels signants del Conveni, s’ha redactat un nou Pla Marc per atendre també la 
superfície forestal no afectada per antics incendis dins l’àmbit territorial de l’Associació 
de Propietaris Forestals Berguedà Verd.  
 
Vist que dins el document del Pla Marc es fixen les següents prescripcions: 
 
Objectius del Pla Marc 
 
El “Pla Marc de Restauració i Millora de les finques forestals de l’Associació de 
propietaris forestals Berguedà Verd”, a partir d’ara Pla Marc, té l’objectiu de definir, de 
forma general, les activitats i projectes que desenvoluparà l’Associació de propietaris 
forestals de Berguedà Verd (a partir d’ara, Associació) per a: 
 

 Posar en marxa un projecte forestal àgil i viable per als boscos del Berguedà 
Verd; d’acord amb la realitat social, ambiental i econòmica de la comarca. 
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 Garantir la permanència i estabilitat dels boscos davant pertorbacions i el 
manteniment dels valors intrínsecs dels ecosistemes forestals. 

 Practicar una gestió forestal eficaç, que cerqui la rendibilitat econòmica a on 
sigui possible, i garanteixi l’estabilitat de la massa forestal amb una aportació 
responsable de diners públics i privats. 

 Promoure la dinamització del sector forestal; i que aquest concebi el Pla Marc 
com un instrument de planificació i de consens a mig termini, i com una eina 
efectiva pel subministrament continu a les indústries dins l'àmbit comarcal o 
supracomarcal. 

 Aprofitar els beneficis derivats de les economies d’escala, generades pel fet de 
gestionar conjuntament una superfície forestal superior a la majoria de 
superfícies de finques individuals. 

 
Aquest Pla Marc constitueix el document marc sobre el que s’estableix el “Conveni 
Marc de Col·laboració entre, la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de: Avià, 
Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, la 
Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Viver i Serrateix, Vilada i l’Associació (a partir 
d’ara, Conveni Marc).  
 
El Pla Marc i altres planejaments 
 
Aquest Pla Marc s’ha redactat tenint en compte les prescripcions que per a la 
superfície forestal estableix el planejament preexistent, tant pel que fa als Plans 
Municipals com als Plans Especials i a la legislació forestal i ambiental vigent. Amb 
aquest objectiu, la fase d’elaboració ha estat oberta a la participació de l’Associació, 
els Ajuntaments participants, la Diputació de Barcelona, el Centre de la Propietat 
Forestal i representants de la indústria del sector forestal.  
 
Des de les entitats signants d’aquest Pla Marc es promourà l’adequació de les 
divergències que es puguin generar amb altres planejaments forestals existents (Plans 
d’Ordenació, Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal o Plans Simples Gestió i 
Millora Forestal) per mitjà de la revisió dels instruments de gestió que es puguin veure 
afectats, en base a les aportacions d’aquest Pla Marc. 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en 
ordre a l’incompliment del present Conveni Marc a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Pla Especial  
 
El Pla Especial, que malgrat la seva denominació no té cap relació amb el planejament 
urbanístic, és un document del Pla Marc que relaciona les unitats de gestió que 
s’hauran d’executar en els propers 5 anys, en funció del finançament disponible i dels 
criteris de prioritats que estableixi l’Associació i els organismes que col·laboren amb 
ella. 
 
Aquest Pla Especial és el què ha de permetre, en el darrer trimestre de cada any, 
redactar el Programa Anual, contactar amb els propietaris que hi poden participar i 
signar els contractes de gestió entre ells i l’Associació. 
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Cada cinc anys la Comissió de treball revisarà, i amb les modificacions introduïdes 
durant aquest període, redactarà el Pla Especial que l’aprovaran els òrgans de govern 
dels signants del Conveni Marc . 
 
Aprovació del Pla Marc  
 
La vigència d’aquest Pla Marc està condicionada a la seva aprovació pels òrgans de 
govern de les entitats signants del Conveni Marc. 
 
Desenvolupament del Pla Marc 
 
Les activitats i projectes que defineix el Pla Marc es desenvoluparan a través de: 

 Plans Especials de cinc anys de durada, que es deriven de la selecció 
d’activitats recollides al Pla Marc 

 Programes Anuals que desenvolupen any rere any les previsions del Pla 
Especial 

 
Finançament del Pla Marc 
 
El Pla Marc es finançarà de forma conjunta per l’Associació, els Ajuntaments d’Avià, 
Borredà,  Casserres, l’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, la 
Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Viver i Serrateix, Vilada,  la Diputació de 
Barcelona i altres institucions, d’acord amb els Programes Anuals establerts en el 
Conveni Marc. 
 
Càlcul de preus 
 
Els preus horaris aplicats als rendiments de cada un dels treballs recollits al present 
Pla Marc, estan calculats sense l’IVA i  són vàlids per a l’any 2011. 
El preu horari es modificarà segons l’Índex de Preus del Consum (IPC) de cada any. 
 
Previsió d’actuacions 
 
Per acomplir els objectius principals d’aquest Pla Marc i de forma molt genèrica, es 
preveu que caldrà fer una sèrie d’actuacions sobre la superfície forestal. El Pla 
Especial preveu, de manera específica, les actuacions per períodes de cinc anys. 
Aquestes actuacions es troben condicionades al nombre de finques que s’incorporin al 
Pla Marc. Les inversions econòmiques necessàries per a acomplir els objectius estan 
subjectes al costos dels treballs, als costos de la venda dels productes forestals, al 
nombre de finques incorporades i novament a les disponibilitats pressupostàries. 
 
Gestió del Pla Marc 
 
La gestió del Pla Marc correspon a l’Associació amb el suport tècnic i econòmic de la 
resta de signants del Conveni Marc, seguint les previsions del Pla Especial i d’acord 
amb el que s’estableixi a cada Programa Anual. 
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Modificació, revisió i ampliació del Pla Marc 
 
Les modificacions, revisions i ampliacions del present Pla Marc hauran de ser 
aprovades, prèvia informació per un període d’un mes als associats que hi estiguin 
adherits, pels òrgans de govern de les entitats signants del Conveni Marc. 
 
Durada del Pla Marc 
 
La durada del Pla Marc és de 20 anys, a comptar a partir de la data de la seva 
signatura. 
 
Participació en el Pla Marc 
 
Participen en el present Pla Marc els propietaris de l’Associació que hagin formalitzat 
amb aquesta Associació el contracte-tipus que s’adjunta a l’annex nº4 del Pla Marc. 
 
Els boscos del Berguedà inclosos a l’Associació Berguedà Verd formen part del 
municipis de Casserres, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, la Quar, 
Sagàs, Santa Maria de Merlès, Viver i Serrateix, Avià, Borredà, Vilada i l’Espunyola. 
Aquests municipis representen un 46% de la superfície comarcal i un 42% de la 
superfície forestal del Berguedà 
 
II NORMATIVA APLICABLE 
 
Vistos els articles:  
 
- 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, 

de 19 de juliol 
 
- 25.2,c), 31,  36.1,b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim 

Local  
 
- 66.3,c,d,f,) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 

per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
 
Atès que el Pla Marc pel fet de tenir una durada de 20 anys, i per tant superior als 4, 
ha de ser acordat pel Ple (Refosa 1/2011, apartats 3.3.g.1 i 3.4,i.1) a sensu contrario). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, l’adopció dels següents 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit territorial de 
l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, així com el Pla Especial que 
relaciona les unitats de gestió que es preveu executar en els propers cinc anys, en 
funció del finançament disponible i dels criteris de prioritat establerts entre l’Associació 
i els Ens locals que hi col·laboren (annexes nº1 i nº2 respectivament). 
 
Segon.- APROVAR la minuta de Conveni Marc de col·laboració entre la la Diputació 
de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, Gironella, 
Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, 
Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, per a l’execució 
d’un Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd, el text íntegre de la qual és el següent: 

 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS D’AVIÀ, BORREDÀ, CASSERRES, 
L’ESPUNYOLA, GIRONELLA, MONTCLAR, MONTMAJOR, OLVAN, LA QUAR, 
PUIG-REIG,  SAGÀS, SANTA MARIA DE MERLÈS, VILADA, VIVER I 
SERRATEIX, I L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BERGUEDÀ 
VERD PER A L’EXECUCIÓ D’UN PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA 
FORESTAL. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. 
Josep Llobet Navarro, facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada al BOPB de data de 23 de setembre de 2011; assistit per la secretària 
delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació de data de 8 de setembre de 2011, publicat al BOPB de 
data de 23 de setembre de 2011. 
 
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BERGUEDÀ VERD, representat pel 
President, Sr. Josep Vilar Tristany, assistit pel secretari de l’Associació, el Sr. Josep 
Maria Casals i Pont 
 
AJUNTAMENT D’AVIÀ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Patrocini Canal Burniol, 
assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Ramon Xandri Badia 
 
AJUNTAMENT DE BORREDÀ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Joan Roma 
Cunill, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Cabana Sala 
 
AJUNTAMENT DE CASSERRES, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Colillas 
Sabartes, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Joan Bofarull Farguell 
 
AJUNTAMENT DE L’ESPUNYOLA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Rudy 
Gelinne, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Pau Llorens Casas 
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AJUNTAMENT DE GIRONELLA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. David Font 
Simon, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Morera Cambrubí 
 
AJUNTAMENT DE MONTCLAR, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Vilar 
Tristany, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Elisabet Fustagueras Ruiz 
 
AJUNTAMENT DE MONTMAJOR, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep M. 
Corominas Reig, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Marta Bover Casas 
 
AJUNTAMENT D’OLVAN, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Judit Carreras 
Tort, assistida pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Lluís Gramunt Furió 
 
AJUNTAMENT DE PUIG-REIG, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Antoni Clement 
Guitart, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Lourdes Anglada Codina 
 
AJUNTAMENT DE LA QUAR, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Maria 
Antònia Raurell Pi, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Lluís Gramunt Furió 
 
AJUNTAMENT DE SAGÀS, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Sílvia Triola 
Costa, assistida pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Miquel Macià Viladomat 
 
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MERLÈS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. 
Sr. Josep Costa Garet, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Miquel Macià 
Viladomat 
 
AJUNTAMENT DE VILADA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Pere Farré Capel, 
assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Valls Escayol 
 
AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. 
Isabel Serra Montañà, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Miquel Macià 
Viladomat 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el 
present Conveni Marc de col·laboració. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El bosc, malgrat constituir un dels atractius principals pel desenvolupament de 
determinades activitats econòmiques en expansió; com el turisme interior, genera 
actualment unes rendes insuficients per permetre dur a terme una correcta gestió. 
Aquesta situació s’agreuja si es fa de forma individual, i més encara si les finques 
són de reduïdes dimensions. 

 
II. La producció individual, finca per finca, sovint mancada de visió territorial, no ha 
pogut evitar que molts terrenys forestals, tan cremats com no cremats, estiguin 
mancats d'un projecte social i econòmic amb visió de futur, que comprometi i motivi 
als propietaris i als municipis, garantint alhora, un menor risc d'incendis, una bona 
qualitat ambiental i una millora de les rendes. 
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III. Establir i gestionar un projecte d'aquestes característiques té més possibilitats 
de reeixir, en les actuals circumstàncies econòmiques i socials, si s'estableix una 
col·laboració lleial entre les institucions públiques i les institucions privades que 
agrupen les finques forestals de propietat particular. 
 
IV. L’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd considera de gran interès 
establir un pla a llarg termini per a la gestió conjunta d'alguns aspectes relacionats 
amb l'activitat forestal. 
 
V. Els Ajuntaments de d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, 
Montclar, Montmajor, Olvan, la Quar, Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès, 
Vilada, Viver i Serrateix, en virtut de les competències que estableix la Llei 
Municipal i de Règim Local 8/1987 de 15 d’abril en els articles: 66.3c, 66.3 d; 66.3 f; 
66.3 n; i la Llei de Bases de Règim Local 7/1985 de 2 d’abril en els seus articles 
25.2.c, 36.1.b., considerant que no pot ser aliè a la situació de la superfície forestal 
del seu terme municipal, tenen el propòsit de donar suport, en la mesura que els hi 
permetin els seus recursos tècnics i econòmics, a les iniciatives de l'Associació. 
 
VI. La Diputació de Barcelona, que de temps ençà dóna suport als ajuntaments en 
l'execució del seu Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals, també els 
recolza  en el compliment de les seves competències a l'àmbit forestal; 
concretament la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Casserres, Montclar, 
Montmajor, Olvan, Puig-reig, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Viver i 
Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, van signar en data 
de 31 de  maig de 2000, un Conveni Marc de col·laboració per a la redacció i 
execució d’un projecte de recuperació i valorització de les àrees cremades de 
l’incendi forestal de l’any 1994, al que més tard també s’hi van adherir els municipis 
de Gironella, Avià, Borredà, l’Espunyola i Vilada. 
 
VII. Els signants del Conveni Marc, gràcies a les noves eines informàtiques i 
cartogràfiques que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha 
desenvolupat els darrers anys per tal de millorar el procés de planificació forestal a 
nivell tècnic i econòmic, han redactat un nou Pla Marc que recull aquestes millores 
no només per la superfície cremada l’any 94 i ja planificada anteriorment, sinó 
també pel bosc no afectat per cap incendi forestal.  
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest Conveni Marc, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer .- Objecte i àmbit 
 
L’objecte del present Conveni Marc és el d’establir els mecanismes de col·laboració 
entre: la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, 
l’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, la Quar, Sagàs, 
Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l'Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd, per tal que aquesta, amb l’ajuda de les institucions 
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esmentades, pugui executar el nou Pla Marc de Restauració i Millora Forestal (en 
endavant Pla Marc) dels municipis de l’àmbit territorial de l’Associació de Propietaris 
Forestals; document fet en base a les noves eines informàtiques i cartogràfiques de 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Aquest Pla Marc s’adjunta al present Conveni Marc i forma part integrant del mateix. 
 
Segon.- Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, Pla Especial i Programa 
Anual 
 
El Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, a partir d’ara Pla Marc, és el 
document que determina, a llarg termini, els objectius i tasques a realitzar, 
consensuades entre els signants del present Conveni Marc, en les diferents unitats 
de gestió definides d’acord amb els inventaris forestals i el cadastre. 
  
El Pla Marc es desenvolupa a través de Plans Especials, uns documents que 
determinen, a mig termini i de forma consensuada, les unitats de gestió que hauran 
dur-se a terme en períodes de cinc anys. 
 
Aquests Plans Especials s’executen a traves de Programes Anuals, que 
seleccionen, a partir de les unitats de gestió recollides en el Pla Especial, la 
distribució d’accions, que d’acord amb les possibilitats financeres, es podran 
executar en un any determinat. 
 
Tercer.- Comissió de treball 
 
Pel present Conveni Marc es constitueix una Comissió de treball formada per: El 
President/a de l’Associació, que presidirà la Comissió; un o més representants de la 
Junta de l’Associació; diferents representants dels municipis del seu àmbit territorial; 
un representant de la Diputació de Barcelona i el tècnic forestal de l’Associació 
assignat. 
 
Les funcions de la Comissió seran: 

 
 Redactar els Programes Anuals 
 Fer el seguiment del planejament 
 Assessorar a l’Associació en l’execució dels Programes anuals 
 Redactar, revisar, modificar (si s’escau) i signar el Pla Marc i els Plans 

Especials 
 Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri aquest  
 Conveni Marc. 
 Proposar modificacions al planejament 

 
Quart.- Contingut del Pla Marc 
 
El Pla Marc conté els següents apartats: 

 
 Introducció i objectius generals 
 Context del Planejament i anàlisi de mercats 
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 Diagnosi forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà 
Verd 

 Planificació forestal i anàlisi econòmic 
 Pla Especial  
 Annexos: 
 
 Models i projectes silvícoles: 
 Restauració i millora de les pinedes de pi roig. 
 Restauració i millora d’alzinars i rouredes  
 Restauració i millora de pinedes de pinassa 
 Restauració i millora de pinedes de pi blanc 
 

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

 
Cinquè.- Aprovació i vigència Pla Marc 
 
El Pla Marc ha de ser aprovat pels òrgans de govern de cadascun dels signants del 
Conveni Marc.  
 
S’estableix la vigència del Pla Marc en 20 anys.  
 
Sisè.- Gestió del Pla Marc 
 
El Pla Marc es gestionarà d’acord amb les previsions del Plans Especials que es 
concretaran amb els Programes Anuals. 
 
La redacció del Programa anual correspon a la Comissió de treball definida a 
l’article tercer del present Conveni Marc. 
 
La gestió dels Programes Anuals correspon a l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd, amb el suport tècnic de la Comissió de treball i el suport econòmic i 
tècnic de les institucions signants del present Conveni Marc. 
 
L’Associació executarà els treballs previstos en el Programa Anual, prèvia signatura 
d’un contracte privat amb cada un dels seus associats interessats. 
 
La venda dels aprofitaments forestals es farà, sempre que sigui possible, a través 
de la Federació d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya (BOSCAT), 
amb la que està federada l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd.  
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Setè.- Revisions i redacció dels Plans Especials 
 
La Comissió de treball farà la revisió, introduirà les modificacions i redactarà el Pla 
Especial al finalitzar el seu període de vigència cada cinc anys, amb l’acord dels 
òrgans de govern dels ens que participen al Conveni Marc.  

 
Vuitè.- Aprovació dels Programes Anuals 
 
Per esdevenir operatius, els Programes Anuals redactats per la Comissió de treball 
hauran de ser aprovats pels òrgans de govern de les entitats signants del present 
Conveni Marc.  
 
Novè.- Modificació  del Pla Marc  
 
Les modificacions que puguin sorgir al llarg del període de vigència del Pla Marc, es 
faran a proposta de qualsevol dels ens que participen en el Conveni Marc,  amb el 
consens de la Comissió de treball, i hauran de ser aprovades pels òrgans de govern 
de cadascun dels signants. 
 
Desè.- Finançament dels programes anuals  
 
Els Programes Anuals es finançaran d’acord amb els criteris següents: 
 
Unitats de gestió: s’entenen com les àrees que pertanyen a un propietari en les que 
ha d’aplicar-se una actuació o tractament forestal determinat. S’obtenen de creuar 
les unitats de planificació definides en el Pla Marc amb el cadastre de rústega 
(parcel·les cadastrals). Cada unitat de gestió està codificada segons la unitat de 
planificació a què pertany i el codi del registre cadastral (PCA). 
 
Les unitats de gestió es divideixen en fusteres i no fusteres en funció de si després 
d’una rotació complerta del model silvícola, el balanç econòmic final és positiu o 
negatiu. 
 
L’aplicació del Pla Marc té dues fases;  

 
 Primera fase: totes les unitats de gestió han d’adaptar-se als models silvícoles 

que proposa el Pla Marc. En aquest Pla Marc s’analitza el cost d’aquesta 
adaptació per tota la superfície planificada i durant els 20 anys de la seva 
vigència. Tot i així, el Pla Especial ja especifica que amb les limitades 
perspectives de finançament pels propers cinc anys això no serà possible. Es 
per això, que s’estableixen unes prioritats en base a criteris tècnics, econòmics, 
associatius, territorials i de prevenció d’incendis. 

 
 Segona fase: totes les unitats de gestió estan adaptades i la gestió segueix els 

models silvícoles esmentats; només en les unitats fusteres. 
 

El finançament de la primera fase de totes les unitats de gestió que tinguin un 
balanç econòmic deficitari (sigui fusteres o no fusteres) es farà amb les aportacions 
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dels signants del Conveni Marc, en la forma i quanties que especifiquin els 
Programes Anuals, sense perjudici dels ajuts d’altres entitats, públiques o privades. 
 
A la segona fase, només s’executaran les unitats de gestió fusteres. En aquest cas, 
no hi caldrà finançament pels tractaments forestals; exceptuant la primera aclarida 
d’algunes pinedes i la selecció de tanys del roure. El finançament d’aquestes 
actuacions deficitàries, es farà fonamentalment amb les aportacions de l’Associació 
i la col·laboració, si és necessària, de la resta de sotasignants, en la forma i 
quanties que especifiquin els Programes Anuals, sense perjudici dels ajuts d’altres 
entitats, públiques o privades.  
 
En general, els ingressos del Pla de vendes de fustes i/o llenyes procedents dels 
treballs forestals fets dins les finques associades contractades d’acord amb el 
Programa Anual i el Pla Especial, serviran per finançar els costos d’aquests treballs. 
En el cas que no s’arribi a cobrir la totalitat del cost, s’acabarà de finançar amb les 
aportacions dels signants del Conveni Marc d’acord amb el que especifiqui el 
Programa Anual.  

 
Onzè.- Compromisos específics de l’Associació 
 
L’Associació es compromet, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i 
econòmiques, a:  

 
 Planificar i gestionar el Programa Anual en la forma especificada en el present 

Conveni Marc. 
 
 Signar amb cada un dels seus associats, als que realitzarà treballs derivats del 

Programa Anual, un contracte privat amb les característiques i contingut iguals 
al que s’adjunta al Pla Marc.  

 
 Signar amb les empreses forestals a qui encarregui els treballs silvícoles un 

contracte privat acompanyat d’un plec de condicions per la correcta execució 
del treballs adjudicats d’acord amb el Programa Anual.  

 
 Elaborar conjuntament amb la Comissió de treball el Programa Anual i 

col·laborar amb ella en la gestió del Pla Marc i, si és el cas, en la revisió del Pla 
Marc i/o Pla Especial. 

 
 Recolzar el tècnic de l’Associació en la gestió dels Programes Anuals. 

 
 Vendre els productes obtinguts en els diferents tractaments, sempre que sigui 

possible, a través de la Federació d’Associacions de Propietaris Forestals de 
Catalunya (BOSCAT). 

 
 Donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc. 
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Dotzè.- Compromisos específics dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments signants del present Conveni Marc, en la mesura de les seves 
possibilitats tècniques i econòmiques, es comprometen a: 

 
 Facilitar a l’Associació tota la informació sobre el Planejament municipal que 

incideixi en la superfície forestal del municipi . 
 
 Agilitar i simplificar tots els tràmits de competència municipal relacionats amb 

execució dels treballs inclosos en els Programes Anuals. 
 

 Divulgar l’Associació i el Pla Marc entre els propietaris forestals dels municipis.  
 

 Elaborar conjuntament amb la Comissió de treball el Programa Anual i 
col·laborar amb ella en la gestió del Pla Marc i, si és el cas, en la revisió del Pla 
Marc i/o Pla Especial. 

 
 Donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc, d’acord amb el que 

especifiquin els Programes Anuals. 
 

Tretzè.- Compromisos específics de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i 
econòmiques, es compromet a: 

 
 Donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb  el que 

especifiquin els Programes Anuals. 
 
 Donar suport tècnic a l’Associació a través d’un tècnic forestal qualificat del seu 

propi personal o través d’ajuts econòmics per a la seva contractació. 
 

 Recolzar a l’Associació davant d’altres administracions i institucions per facilitar 
l’execució del Programa Anual. 

 
 Assessorar i donar informació actualitzada a l’Associació sobre el sector 

forestal, per facilitar tot tipus de contractació i venda. 
 

 Donar suport a la venda conjunta dels productes forestals obtinguts per 
l’Associació, bàsicament a través de la Federació d’Associacions de Propietaris 
Forestals de Catalunya (BOSCAT). 

 
Catorzè.- Durada del Conveni Marc  
 
S’estableix una durada del conveni de 20 anys, comptats a partir de la seva 
signatura.  
 
Aquesta durada de vint anys està condicionada a les atribucions actuals de la 
Diputació de Barcelona, i s’entendrà esgotada en el moment que per un o altre 
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motiu les activitats relacionades amb el present Conveni Marc deixin de ser una 
facultat d’aquesta Corporació 
 
Quinzè.- Principi de responsabilització 
 
Tots els ajuts econòmics que facilitin la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments 
d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, la 
Quar, Puig-reig,  Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i Serrateix, 
s’entendran atorgats per a la gestió conjunta del Pla Marc. Per tant, quan un 
propietari beneficiat causi baixa de l’Associació abans d’haver acabat el seu 
compromís contractual amb el Pla Marc, l’Associació es compromet al retorn de 
quantes inversions hagin facilitat les institucions públiques i que estiguin 
classificades al Pla Marc com a reintegrables en cas de baixa, amb una reducció 
acumulable del 6,6% anual de tota la inversió a partir de la seva execució. 
 
 
 
A aquest efecte, l’Associació establirà amb els seus socis que es beneficiïn 
d’aquests tipus d’ajuts els contractes corresponents en els que figuraran les 
conseqüències econòmiques d’aquesta baixa. 
 
Setzè.-  Protecció de dades de caràcter personal 
 

La Diputació de Barcelona, l’Associació de Propietaris Forestals i els Ajuntaments 
signants del present Conveni Marc, es comprometen a complir la normativa vigent 
en matèria de Protecció de dades de caràcter personal, i més concretament amb la 
Llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD (RLOPD). 
 

Les entitats signants d’aquest Conveni Marc manifesten que les dades recollides i 
tractades en l’execució del Pla Marc, únicament seran utilitzades per a la realització 
de les activitats descrites en aquest Conveni Marc. 
 

Dissetè.- Modificació i incidències del Conveni Marc 
 

a) Les parts poden denunciar o modificar aquest Conveni Marc en qualsevol 
moment, segons els criteris generals establerts a la legislació vigent, o per mutu 
acord. 

 

b) Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest Conveni Marc permetrà a la 
part perjudicada l’opció d’exigir-ne el compliment o resolució. 

 

c) La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part 
amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 

d) Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
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Divuitè.- Causes de resolució del Conveni Marc 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest Conveni 
Marc per alguna de les parts podrà donar lloc a la resolució del Conveni per l'altra, 
sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a 
la part complidora. En cas d’optar per la resolució, aquesta serà automàtica, i 
alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves obligacions de fer o no fer 
des de la notificació practicada. 
 
Dinovè.- Règim jurídic 
 
El present Conveni Marc tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats 
signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst 
específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives  de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya i, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte del Conveni Marc. 
 
Vintè.- Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i del compliment del 
present Conveni Marc, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord de les entitats 
que l’han formalitzat, restaran sotmeses al coneixement i competència de l’Ordre 
Jurisdiccional Contenciós-Administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen setze còpies del 
present Conveni Marc de col·laboració, en el lloc i la data assenyalats.” 

 
Tercer.- AUTORITZAR al Vicepresident 3r. i President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat per a la signatura del Conveni Marc, i de quants documents i resolucions  
siguin necessàries  per a la seva efectivitat. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments interessats i a l’Associació de 
Propietaris Forestals Berguedà Verd.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
25.- Dictamen de data 7 de novembre de 2011 que proposa aprovar l’addenda per 
l’adhesió del Consell Comarcal de l’Anoia al conveni marc de col·laboració per la 
redacció i execució d’un Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, signat en 
data de 6 de maig de 2011 per la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de 
Bellprat, Carme, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, 
Orpí, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, Sant Martí de Tous i 
Vilanova del Camí i l’Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-
Orpinell. 
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“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 24 de febrer de 2011,  
acordà aprovar un conveni  de col·laboració per establir les directius per a la redacció i 
gestió d’un Pla Marc de restauració i millora forestal, amb els ajuntaments de Bellprat, 
Carme, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Orpí, Santa 
Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, Sant Martí de Tous i Vilanova del 
Camí, conjuntament amb l’Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell.  
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia recolza des de fa temps als municipis en 
temes relacionats amb la gestió forestal, destacant en aquest àmbit la tasca realitzada 
entorn de l’ús de biomassa forestal per aplicacions energètiques, i la col·laboració amb 
les ADF, Ajuntaments i Diputació de Barcelona en els Plans de Prevenció d’Incendis 
Forestals vigents. 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia considera que no pot ser aliè a la situació de 
la superfície forestal de la comarca i té el propòsit de donar suport, en la mesura que li 
permetin els seus recursos tècnics i econòmics, a la gestió dels boscos de l’Anoia. En 
aquest sentit, estima que una forma activa de recolzament és la de participar en el 
conveni marc esmentat. 
 
Atès que durant el present exercici el Consell Comarcal de l’Anoia ha manifestat la 
voluntat d’adherir-se al present conveni i que en data de 29 d’abril de 2011 el Ple del 
Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar la seva adhesió. 
 

Vistos els articles:  
 

- 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol 

- 25.2,c), 31,  36.1,b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora  de les bases de règim 
local  

- 66.3,c,d,f,) del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
Atès que qualsevol modificació o addenda al conveni marc és necessari que sigui 
aprovada pels òrgans de govern de cadascun dels signants. 
 
Atès que el conveni marc va ser va aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona amb 
data 24 de febrer de 2011, pel fet de tenir una durada de 25 anys, i per tant, superior a 
4, l’aprovació de l’addenda correspon igualment al Ple ( Refosa 1/2011, apartats 
3.3.g.1, i 3.4.i.1 a sensu contrario). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR l’addenda per l’adhesió del Consell Comarcal de l’Anoia al 
conveni marc de col·laboració per la redacció i execució d’un Pla Marc de Restauració 
i Millora Forestal, aprovat pel Ple amb data 24 de febrer de 2011, i signat el 6 de maig 
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del mateix any, per la Diputació de Barcelona,  els ajuntaments de Bellprat, Carme, La 
Llacuna, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Orpí, Santa Margarida de 
Montbui, Santa Maria de Miralles, Sant Martí de Tous i Vilanova del Camí i l’Associació 
de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell, que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER ESTABLIR LES 
DIRECTRIUS PER A LA REDACCIÓ I GESTIÓ D’UN PLA MARC DE 
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL A FORMALITZAR AMB LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS DE BELLPRAT, CARME, LA LLACUNA, 
LA POBLA DE CLARAMUNT, LA TORRE DE CLARAMUNT, ORPÍ, SANTA 
MARGARIDA DE MONTBUI, SANTA MARIA DE MIRALLES, SANT MARTÍ DE 
TOUS I  VILANOVA DEL CAMÍ, I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 
FORESTALS SERRES MIRALLES–ORPINELL 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. 
Josep Llobet Navarro, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada al BOPB de data de 23 de setembre de 2011; assistit per la secretària 
delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació de data de 8 de setembre de 2011, publicat al BOPB de 
data de 23 de setembre de 2011. 
 
AJUNTAMENT DE BELLPRAT, representant per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Carles Pol Gual, 
assistit pel secretari de l’Ajuntament, el Sr. Josep Castelltort Segura 
 
AJUNTAMENT DE CARME, representant per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Jordi Sellarès Poch, 
assistit per la secretària de l’Ajuntament, la Sra. Georgina Roca Modolell  
 
AJUNTAMENT DE LA LLACUNA, representant per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Parera 
Tort, assistit per la secretària de l’Ajuntament, la Sra. M. Antònia Torres Gumà 
 
AJUNTAMENT D’ORPÍ, representant per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Imma Palet Rubió, 
assistida per la secretària de l’Ajuntament, la Sra. Georgina Roca Modolell 
 
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CLARAMUNT, representant per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Santiago Broch Miquel, assistit pel secretari de l’Ajuntament, el Sr. Cèsar Flecha 
Sebastián 
 
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS, representant per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
David Alquézar Claramunt, assistit per la secretària de l’Ajuntament, la Sra. Gemma 
Ribalta Closa 
 
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI, representant per l’Alcalde, 
l’Il·lm. Sr. Teodoro Romero Hernández, assistit pel secretari de l’Ajuntament, el Sr. 
José Ignacio Araujo Gómez  
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AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MIRALLES, representant per l’Alcalde, l’Il·lm. 
Sr. Josep Maria Torrens Ferrer, assistit per la secretària de l’Ajuntament, la Sra. Esther 
Claramunt Vives 
 
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CLARAMUNT, representant per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Jaume Riba Bayo, assistit pel secretari de l’Ajuntament, el Sr. Lluís Colau Asensio  
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ, representant per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Joan 
Vich Adzet, assistit per la secretària de l’Ajuntament, la Sra. M. Cristina Farrés Guitart  
 
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRES MIRALLES-ORPINELL, 
representant pel President, el Sr. Jordi Reixachs i Rovira, assistit pel secretari de 
l’Associació, el Sr. Francesc Sabaté Saumell 
 
CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA, representant pel President, l’Il·lm. Sr. Xavier 
Boquete i Saiz, assistit pel secretari del Consell Comarcal, el Sr. Lluís Calsina Salavert  
 
OBJECTE 
 
L’objecte d’aquesta addenda és l’aprovació de la incorporació del Consell Comarcal 
de l’Anoia al conveni marc signat en data de 6 de maig de 2011, pels Ajuntaments 
de Bellprat, Carme, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, 
Orpí, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, Sant Martí de Tous i  
Vilanova del Camí,  l’Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles–Orpinell i 
la Diputació de Barcelona, per la redacció i gestió d’un Pla Marc de Restauració i 
Millora Forestal dels boscos de l’àmbit territorial dels municipis esmentats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
El Consell Comarcal de l’Anoia recolza des de fa temps als municipis en temes 
relacionats amb la gestió forestal, destacant en aquest àmbit la tasca realitzada 
entorn de l’ús de biomassa forestal per aplicacions energètiques, i la col·laboració 
amb les ADF, Ajuntaments i Diputació de Barcelona en els Plans de Prevenció 
d’Incendis Forestals vigents. 

 
El Consell Comarcal de l’Anoia considera que no pot ser aliè a la situació de la 
superfície forestal de la comarca i té el propòsit de donar suport, en la mesura que li 
permetin els seus recursos tècnics i econòmics, a la gestió dels boscos de l’Anoia. 
En aquest sentit, estima que una forma activa de recolzament és la de participar en 
el conveni marc van subscriure, en data de 6 de maig de 2011, l’Associació de 
Propietaris Forestals Serres Miralles–Orpinell amb els Ajuntaments i la Diputació de 
Barcelona. 
 
COMPROMISOS GENERALS 
 
El Consell Comarcal de l’Anoia, coneix tots els pactes del conveni esmentat i els 
accepta. 
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COMPROMISOS ESPECÍFICS 
 
A banda del que estableix el conveni marc, el Consell Comarcal de l’Anoia es 
compromet a: 
 
  Participar en la Comissió de Treball formada per: 
 

 El President de l’Associació, que presidirà la Comissió 
 Un representant de la junta de l’Associació 
 Representants dels Ajuntaments 
 Un representant de la Diputació de Barcelona 
 El Tècnic forestal de l’Associació, que actuarà com a secretari 
 

  Divulgar la tasca que realitza l’Associació de Propietaris i el Pla Marc entre els 
ciutadans i entitats de la comarca. 

 
 En virtut del que disposa el pacte vuitè del conveni marc, el Consell Comarcal 

de l’Anoia posarà a disposició del tècnic de l’Associació un espai perquè pugui 
desenvolupar el seu treball diari, sense efectuar cap altre aportació econòmica. 

 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen tretze còpies de la 
present addenda del conveni marc, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments interessats, a l’Associació de 
Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell i al Consell Comarcal de l’Anoia.” 
 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
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). 
 
La presidència anuncia que fóra de l’ordre del dia s’ha presentat una Moció per part 
del Grup del Partit Popular i, disposa que la Secretaria General doni lectura de la 
mateixa.  
 

“ALBERTO VILLAGRASA GIL Portaveu del Grup Popular a  la Diputació de 
Barcelona, en representació del Grup, d’acord amb el que estableix el Reglament 
Orgànic de la Diputació, presenta la següent: 
 
MOCIÓ 
 
El passat dilluns 19 de desembre, la Diputació de Barcelona va anunciar en un breu 
comunicat de premsa, que el Sr. M.S. seria el proper director del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB), sense haver mantingut prèviament cap diàleg 
amb la resta de forces polítiques representades a la Diputació i a l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Tot i que, segons preveu l’article 13 dels Estatus del CCCB, la presidència de la 
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Diputació de Barcelona té la competència per nomenar a les persones que ocupin la 
Presidència Executiva del Consorci i la Direcció General “CCCB/Casa de la Caritat”, 
aquesta decisió ha estat presa de manera unilateral. 
 
Atesa la conveniència que les persones que ocupin aquestes responsabilitats 
comptin amb el major consens polític possible en les administracions participants en 
aquest Consorci i d’acord amb el que estableixen l'article  25 del Reglament Orgànic 
de la Diputació de Barcelona, els grups polítics sotasignats presenten al Ple de la 
Diputació de Barcelona per la seva inclusió, per urgència, a l'ordre del dia, la 
següent, 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Acordar la urgència d'aquesta Proposta de Resolució. 
 
Segon.- Manifesta la seva disconformitat en el procediment de designació del proper 
Director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i demana que no es 
procedeixi al seu nomenament 
 
Tercer.- Insta al President de la Diputació a convocar un concurs restringit per iniciar 
el procés de selecció de la Direcció del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona.  

 
A continuació, la Presidència anuncia que abans d’entrar en el debat i votació del 
contingut de l’esmentada Moció, s’ha de procedir a apreciar la urgència amb el quòrum 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat 
amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, article 83 del Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals i  article 25 del vigent Reglament Orgànic 
de la Diputació de Barcelona.  
 
Per tant, dona la paraula als portaveus dels grups polítics que integren la Corporació 
perquè es manifestin.  
 
En primer lloc, el portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sr. 
Portabella, manifesta que el seu grup no aprecia la urgència i la veritat és que ens 
sorprèn la presentació d’aquesta moció en el sentit contrari del vot que va tenir fa 
encara no una setmana el mateix Grup que avui la presenta. Fa una setmana, a la 
Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, una proposta presentada per una 
força de l’oposició i amb el suport d’ICV i ERC no va prosperar perquè el PP i CiU van 
votar en contra. En aquesta proposta, es demanava que es designés el director del 
CCCB mitjançant concurs i, aleshores, no veiem quin és el motiu pel qual en una 
setmana es produeix un canvi tan rotund de votar que NO a ser el mateix partit que 
vota que NO el que la presenta. Per tant, no ens sembla que haguem d’apreciar 
aquesta urgència. 
 
El portaveu Sr. Mañas, del Grup d’ICV-EUiA-EPM, vota a favor de la urgència. 
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El portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, manifesta que aprecien la urgència atès 
que el nomenament es va fer públic el dilluns i la Comissió de l’Ajuntament de 
Barcelona es va produir la setmana passada i, evidentment, és un fet que s’ha produït 
aquesta mateixa setmana i, per tant, presentem aquesta moció per la via de la 
urgència.  
 
El portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, manifesta, en primer lloc, que aprecien la 
urgència, atès que és un nomenament que s’anuncia el dilluns passat, just quan ja 
s’havia tancat l’Ordre del Dia del Plenari i, per tant, efectivament no hi havia cap altra 
manera de poder analitzar aquest tema. Es proposa, en aquesta moció, una forma 
alternativa per escollir el director del CCCB i, a més a més, ho fa un soci del Govern 
de la Diputació i, per tant, creiem que sí que és urgent una mica escatir el que hi ha a 
la proposta, debatre-la i prendre una decisió al voltant d’aquest tema. 
 
Finalment, el portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García Cañizares, posa 
de manifest que no aprova la urgència perquè enten que no és una qüestió a debatre 
en aquest Plenari ja que el nomenament del director del CCCB depèn del Consorci 
CCCB-Casa de la Caritat, on no només hi ha la Diputació de Barcelona. 
 
Una vegada aprovada la urgència, per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
Diputats dls grups polítics dels Socialites de Catalunya (19), Partit Popular (6) i ICV-
EUiA-EPM (4) i els vots en contra dels Diputats del grups d’Esquerra Republica de 
Catalunya (2) i Convergència i Unió (20), s’obre el debat sobre el contingut de la Moció 
i la Presidència dóna l’ús de la paraula, en primer lloc al portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. 
 
El Sr. Portabella, comença la seva intervenció dient que ens voldríem posicionar 
sobre aquesta proposta de resolució que, sincerament considerem ben sorprenent. 
Poc freqüent i fins i tot insòlit, que un dels dos grups que formen part del Govern i que 
ostenta la vicepresidència de la Diputació, faci una moció en contra d’una resolució del 
president. Per tant, és evident que estem davant d’un govern de coalició molt 
desavingut i que aquesta desavinença, pel poc temps que porta i la gravetat d’aquesta 
desavinença, genera una inestabilitat que, a nosaltres, ens preocupa a nivell 
institucional. 
 
El CCCB és un centre de cultura contemporània d’enorme prestigi internacional, no 
només nacional ni local, ja que té la seva ubicació a Barcelona i la veritat és que crec 
que no es mereix aquests tripijocs mitjançant els quals, perd valor i per tant, a 
nosaltres ens preocupa tant l’estabilitat de la institució com la de la mateixa Diputació 
per les greus discrepàncies que es marquen, avui mateix entre els socis de govern. 
Potser és que el pacte no era el bo, no?  
 
En relació amb els tres punts de què parla la moció, és evident que nosaltres estem en 
desacord amb el primer punt, el que parla de la urgència d’aquesta proposta de 
resolució. Ja hem expressat els motius abans i no els reiteraré. Sobre el segon, el que 
manifesta la disconformitat del procediment de designació, nosaltres sí estem d’acord. 
Per això, fa una setmana, vam votar a favor que la persona que ha d’encapçalar el 
CCCB estigués escollit per un concurs, però per un concurs (i passo al tercer punt, 
amb el qual tampoc no hi estem d’acord) que no sigui restringit (que no sabem el que 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 132

vol dir de la manera en què està expressat aquí) sinó universal. Tornant un moment al 
segon punt, quan diu que es manifesta la seva disconformitat en el procediment, és 
evident que si fa una setmana, abans que es prengués la decisió de qui era la persona 
escollida i havent-hi ja una discussió sobre els noms de les persones que el podien 
encapçalar, no es va mostrar la discrepància i en canvi, ara sí, és que la discrepància 
no estava en el mètode sinó en la persona escollida i, nosaltres el que discutim és el 
procediment, no dir “com el candidat que s’ha escollit no m’agrada, faig una pataleta i 
presento una moció”, perquè que s’hagi votat en contra la setmana passada i ara es 
presenti a correcuita una moció, vol dir exactament això; si esculls una persona amb 
qui jo estic d’acord, no dic res del procediment, però si resulta que la persona escollida 
no m’agrada llavors em posaré amb el procediment. Nosaltres, que tenim la virtut de 
saber diferenciar el nom de la cosa, el que discutim és el procediment i amb el que no 
estem d’acord és amb un procediment, que és legal perquè està reglat i surt en els 
estatuts, que es pot designar directament (com s’ha fet amb anterioritat en el mateix 
CCCB) el director, però creiem que és millor fer-ho per concurs i fer-ho per concurs 
universal. És veritat que no és la panacea universal el fet que hi hagin concursos. Hi 
ha hagut alguns concursos fallits, però sense cap mena de dubtes permet intervenir 
d’una manera molt més reflexiva i buscar el que considera que és la millor persona a 
l’hora d’encapçalar una institució d’aquest element. Per tant, nosaltres estem a favor 
del segon punt, que diu que manifesta la seva disconformitat en el procediment de 
designació, però tampoc no estem a favor de demanar un concurs restringit perquè no 
sabem ni qui presentarà ni qui està facultat per presentar ni de quin nombre estem 
parlant i, ja que es fa un concurs, el que s’ha de fer és buscar el millor i, per tant, 
creiem que el concurs ha de ser de caràcter universal i no restringit. Com el còctel és 
difícil, nosaltres, finalment, per tal que no quedin dubtes que el procediment que 
defensem és el del concurs públic universal, però alhora que ho estem d’acord ni amb 
la urgència ni amb què sigui restringit, ens abstindrem, com a posició final, en aquesta 
moció. 
 
A continuació la presidència dóna l’ús de la paraula al portaveu del Grup d’ICV-EUiA-
EPM, Sr. Mañas, que comença la seva intervenció dient que primer de tot, ens 
agradaria dir que la història dóna moltes voltes i després d’estar durant set anys 
repetint el manit guió del soroll del tripartit, de la desavinença dels governs 
d’esquerres, de les tempestes mediàtiques que la pluralitat dels governs tripartits 
portaven a Catalunya, a escassos sis mesos d’haver constituït el PP i CiU el govern de 
la Diputació de Barcelona, ens trobem amb el fet inaudit i que mai no havia succeït en 
aquesta institució, d’un soci de govern que presenta una moció al Plenari per esmenar 
la plana a la presidència de la institució. Dic això perquè, després de set anys 
d’aguantar constantment aquesta pressió mediàtica, avui estem descobrint que aquells 
que ens criticaven tant ens han superat avui i amb escreix. Lamentem que es produeixi 
aquesta situació que el que demostra no és tant les profundes desavinences que 
aquest govern de la Diputació té entre els seus socis sinó que és un govern que no té 
projecte, o l’únic projecte que tenen els dos components polítics d’aquest govern de la 
Diputació és que són anti-PSC, anti-ICV, anti-ERC i això els ha portat a formar Govern 
entre ells dos, però que no tenen cap projecte compartit per governar la Diputació de 
Barcelona. Això respecte a la situació inaudita que ens trobem. 
 
Respecte al contingut de la moció, el nostre Grup fa dues setmanes va adreçar una 
carta al president de la Diputació de Barcelona on li demanàvem, abans de conèixer el 
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nom proposat per dirigir el CCCB, que convoqués un concurs obert i públic per escollir 
la direcció del CCCB i no només defensem aquest model del concurs obert i públic per 
transparència sinó perquè creiem que en aquests moments, després de vint anys de 
funcionament del CCCB, aprofitant la decisió encertada o no (no és el debat avui, 
aquí), de la substitució del seu director, era un bon moment per fer un debat públic 
entre les institucions polítiques i les institucions privades del país sobre quin havia de 
ser el projecte de futur del CCCB i de triar el seu director o la seva directora en funció 
del projecte que aquest/a candidat/a presentés per al futur del CCCB. Aquesta carta 
que vam adreçar al president de la Diputació de Barcelona no ens ha estat contestada. 
Ens vam assabentar aquesta setmana, per la premsa, del nom del candidat que heu 
proposat per dirigir el CCCB i enteníem, com a gent endreçada que som quan estem 
en una institució, que segurament aquest nom havia estat consensuat entre els socis 
de govern de la Diputació de Barcelona. Veiem avui que aquest nom no ha estat 
consensuat; veiem amb sorpresa com aquells que, la setmana passada en comissió 
informativa, rebutjaven fer un concurs públic per decidí qui havia de ser el director o la 
directora del CCCB, avui es desmarquen, uns dies després del vot de la investidura de 
Mariano Rajoy, amb aquesta moció en contra de la presidència de la Diputació de 
Barcelona, que creiem que té poc a veure amb el CCCB, creiem que té poc a veure 
amb el projecte que el PP pugui defensar per al CCCB i que té molt a veure amb una 
pataleta de nen petit, amb un cúmul de disgustos que el PP té amb CiU en aquests 
moments. 
 
Nosaltres defensem el procediment de concurs públic, defensem que es presentin 
projectes per veure quin ha de ser el futur del CCCB, tal i com s’està fent en altres 
institucions culturals i tal com el mateix Govern de la ciutat de Barcelona ha anunciat 
que farà en altres institucions culturals de referència. Aquest no és un model que ens 
estem traient de la màniga, aquest és el model que s’utilitza en les institucions 
culturals de referència mundial. Qualsevol institució cultural de prestigi internacional 
acostuma a convocar concursos públics i oberts per tal de decidir projectes i no noms.  
 
Nosaltres no opinarem sobre el nom proposat, sí que opinem i ens lamentem del 
desgavell que actualment té la Diputació de Barcelona, de la insòlita situació, amb 
aquesta votació, que avui ens trobem. Ens abstindrem en la moció perquè estem 
d’acord en convocar un concurs públic obert, estem en contra que es convoqui un 
concurs restringit, tal i com demana el PP. Creiem que un concurs restringit no és res 
més que una designació a dit, però camuflada per fer-la una mica més assumible i, 
sobretot, el que no farem és recolzar una moció del PP que no té res a veure amb el 
CCCB o amb el procediment i sí que té molt a veure amb què el nom que s’havien 
trobat als diaris no se’ls havia consultat i no els agrada.  
 
Tot seguit el portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, manifesta que “primero, dejar 
claro que presentamos esta moción desde el respeto a la legitimidad que tiene el 
presidente en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, lo que sí ponemos en cuestión 
y ponemos en duda es el procedimiento del nombramiento del nuevo director del 
CCCB. Entendemos que antes de nombrar un director, se tiene que haber definido el 
modelo que queremos de CCCB para los próximos años. Pues posiblemente un 
modelo más cosmopolita, de excelencia, que garantice la internacionalización del 
centro, estableciendo un nuevo marco de relaciones con el MACBA y, por qué no, 
también más comprometido con el entorno del barrio en que está situado, el Raval de 
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Barcelona y, por lo tanto, entendíamos que para el puesto de nuevo director tenía que 
haber una persona con un perfil transversal, muy transversal, vinculado con el ámbito 
de la cultura. Entendemos que el nombramiento se debe promover desde el diálogo 
del Gobierno de la Diputación con todas las formaciones políticas debido a que este 
centro es un equipamiento imprescindible y estratégico para la cultura de la ciudad de 
Barcelona, y, cuando hablamos de concurso restringido, es evidente que viene 
condicionado por el modelo que queremos y, sabiendo cuál es el modelo que 
queremos para el futuro del CCCB, sabremos qué perfiles queremos (evidentemente, 
el modelo condiciona el perfil). De aquí viene justificado el modelo de concurso 
restringido que proponíamos en la moción.” 
 
 
En el seu torn, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, volgué dir-li al president, 
en primer lloc, dir-li, al president, que ens hagués agradat no fer aquesta intervenció. 
No, no ens agrada intervenir en aquest Ple per aquesta situació, per aquesta qüestió. 
Nosaltres vam fer una aposta clara al principi d’aquest mandat, que és el diàleg, que 
és la mà estesa, que és parlar permanentment, que és acordar projectes i propostes 
de futur i, per això, no ens agrada haver d’intervenir en un punt en què el que detectem 
és una confrontació entre dos socis de govern. No ens agrada, president. No ens 
agrada perquè reconeixem la legalitat i la legitimitat que té vostè per fer el 
nomenament que ha anunciat, com també li reconeixem la legitimitat i la capacitat, 
òbviament, per prendre la decisió que va prendre de destituir l’anterior director. De 
nosaltres no ha escoltat cap crítica sobre aquest tema, tampoc no hem tingut ocasió 
de parlar en profunditat d’aquesta qüestió. Ens hagués agradat poder seure en una 
taula i poder parlar tranquil·lament sobre el CCCB, el seu projecte, la seva història, el 
seu procés, la seva incidència en el pes cultural de la ciutat de Barcelona i del país. 
Ens hagués agradat. No ha esta així i no ha sentit, d’aquest portaveu ni de cap 
membre d’aquest Grup de la Diputació, cap mena de crítica perquè ja ha pres una 
decisió que podia prendre. 
 
Discutim, però, en aquest cas, la forma en què s’ha efectuat el nomenament de 
referència i la discutim no a instàncies nostres perquè ens agrada més parlar en una 
taula i dialogar tranquil.lament que no pas prendre la paraula en el Plenari per parlar 
d’aquest tema, però ens hi hem trobat. Hi ha una moció que diu coses que compartim i 
com que del que es tracta és de ser honestos i dir el que pensem, com que diu coses 
que compartim, avui ens veiem obligats a votar la urgència i a posicionar-nos davant 
d’aquesta moció. Discutim la forma i l’oportunitat del nomenament i, en política, la 
forma és una part essencial del fons i per tant discrepem de com s’ha treballat en 
aquest àmbit. Vostès han fet un nomenament com si tinguessin majoria absoluta a la 
Diputació i majoria absoluta a l’Ajuntament de Barcelona. Jo crec que els temps ens 
porten cap a un altre itinerari. Avui estem parlant de “qualitat de la democràcia”, avui 
estem parlant d’aprofundiment de la democràcia i, per tant, del que es tracta és parlar, 
de diàleg, de consens, de definir projectes, de compartir projectes. Estem parlant 
d’això, estem parlant de “qualitat democràtica”. Miri, jo penso que en aquests moments 
no poden actuar com si tinguessin majoria absoluta ni els que tenen majoria absoluta. 
Els ciutadans ens demanen altres coses, ens demanen que parlem, que consensuem i 
que avancem col·lectivament en temes importants, com aquest.  
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El CCCB és una institució de referència a Catalunya, a Europa i al món. Un projecte 
ben valorat, un projecte que va néixer d’un encàrrec a una persona que l’ha dirigit 
durant tot aquest temps i que vostès, legítimament, han decidit iniciar una nova etapa. 
En aquesta nova etapa creiem que el més important és definir l’itinerari de futur, definir 
el projecte, consensuar el projecte seguint una línia que està, com s’ha pogut veure en 
els moments en què s’està reflexionant sobre el CCCB, un projecte que està ben 
valorat, com deia, pel conjunt de les persones que segueixen aquests projectes 
culturals al nostre país i arreu del món. Volem que sigui, el CCCB, un projecte valorat, 
estimat, un projecte útil com ho ha estat fins ara. Per això, nosaltres proposem el 
concurs, perquè diríem que el tema no és un tema de fotografies, de persones. Per 
això, el Grup del PSC a l’Ajuntament de Barcelona va proposar un concurs obert. Ara 
ens trobem amb una fórmula que ens posa sobre la taula el PP: el concurs restringit. 
El concurs restringit ens sembla bé si es dóna una sèrie de circumstàncies: que sigui 
la Junta Directiva del CCCB qui pacti, qui consensuï els noms als quals se’ls farà 
l’encàrrec, que sigui la Junta del CCCB qui consensuï, qui pacti els membres del jurat i 
que sigui la Junta del CCCB qui, també, consensuï les bases d’aquest concurs amb un 
lideratge clar, president, el seu. Nosaltres confiem en vostè; confiem en la seva 
capacitat de recompondre aquesta situació. Nosaltres li vam donar el nostre vot 
perquè sabem de la seva capacitat per teixir complicitats. En aquest moment, s’han 
trencat les complicitats; s’han trencat dins el seu propi Govern i ens preocupa, 
president, perquè aquest no és el missatge que necessiten els nostres ajuntaments i 
els nostres ciutadans. El missatge que necessiten els nostres ajuntaments i els nostres 
ciutadans és de claredat, de diàleg, de pactes nítids i de camins compartits. En 
moments complicats, encara més. President, li demanem que lideri el consens a 
l’entorn del CCCB i que el consens sobre aquest projecte ens porti, també, per la via 
del concurs restringit que se’ns proposa, a trobar la millor persona. 
 
Per finaltizar amb les intervencions dels portaveus dels diferents grups polítics, el Sr. 
García Cañizares, del Grup de Convergència i Unió, va prendre la paraula per 
posicionar el Grup de CiU davant d’aquesta situació estranya que es porta avui al 
Plenari. En tot cas, manifestà, és curiós que parlem de procediments quan no ens 
agraden les persones i el que realment estem fent avui és discutir quelcom que, com 
deia a la primera intervenció, no toca i no toca en aquest Plenari perquè el que s’està 
fent, el que s’ha fet o el que es farà amb el nomenament del director del CCCB serà 
aplicar el que, els estatuts del Consorci CCCB-Casa de la Caritat, que són 
l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, els estatuts diuen que el 
nomenament serà fet pel president del Consorci. En tot cas, avui el que estem portant 
al Plenari és una discussió que no ens portarà enlloc perquè si alguna cosa havíem de 
fer (hi ha un informe de la Secretaria General), si alguna cosa havíem de fer per 
canviar el criteri d’elecció del director,  hauria de ser instar a fer una modificació dels 
estatuts. 
 
Històricament, des de l’any 1989, s’ha anat nomenant des de la presidència del 
Consorci aquest director i no és que es nomenés una sola vegada sinó que, cada 
vegada que hi ha hagut un nou govern a la Diputació i un nou govern a l’Ajuntament de 
Barcelona, hi ha hagut un nomenament. Per tant, no és tan llunyà, l’actual director, que 
acaba a finals d’aquest mes, està nomenat des de fa, aproximadament, tres anys. No 
és quelcom que faci molts anys que no es fa sinó que s’ha fet reiteradament durant els 
últims temps. Per tant, nosaltres no hi podem estar d’acord, insisteixo, perquè el que 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 136

caldria i si el que volem és discutir sobre democràcia i sobre de quina manera s’ha de 
portar la Diputació i el país, fins i tot hauríem de començar per canviar allò que es va 
aprovar en el seu moment. Les normatives, les lleis, les ordenances es fan un cop i 
s’apliquen durant anys; perquè es puguin deixar d’aplicar, s’han de modificar. No es 
pot anar per la via de la moció intentant canviar les coses des d’un punt de vista, 
insisteixo, que posa en dubte el procediment quan no ens agraden les persones. Per 
tant, en aquest cas el Grup de CiU no hi pot estar d’acord perquè no és aquest Plenari 
el que pot modificar això avui i aquí sinó que el que hauríem de fer, si arriba el cas i si 
volem parlar sobre de quina manera es nomena el director del CCCB, hauríem d’anar 
per la via de modificació d’estatuts. Per tant, anant a l’informe de la Secretaria General 
i al lògic seguiment de les normatives que ens marquen les accions, nosaltres no 
podrem estar d’acord i, evidentment, el camí que hem iniciat amb el nomenament del 
director no es modificarà en tant en quant no hi hagi canvis en els estatuts, que són els 
que manen com s’ha de fer aquest nomenament i no hem fet res més que el que ens 
diu la normativa, que el que ens diuen els estatuts i el president de la Diputació, 
president del Consorci, el que farà és el que, legalment i per normativa, ha de fer.  
 
Desprès d’un ampli debat, escoltats tots els portaveus, la Presidència sotmet a votació 
el contingut de la Moció i aquesta queda aprovada amb els 25 vots a favor del Grup 
dels Socialistes de Catalunya PSC i els 6 vots del Grup Popular, i votant en contra els 
20 diputats dels Grups de Convergència i Unió i amb l’abstenció dels diputats dels 
Grups d’ICV-EUiA-EPM (4) i Esquerra Republicana de Catalunya (2). Per tant la Moció 
queda aprovada pel 25 vots a favor, 20 en contra i 6 abstencions. 
 
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 9922 al 11275. Al propi temps es dóna compte dels acords de la Junta de 
Govern corresponent a la sessió ordinària del dia 24 de novembre. 
 
Abans d’acabar, la Presidència manifesta que aquesta última setmana hi ha hagut, 
esdeveniments importants en la vida política de Catalunya i Espanya. Hi ha hagut un 
Congrés del PSC, amb un nou secretari general, Sr. Pere Navarro, a qui tenim l’ocasió 
de poder saludar personalment i comptar entre nosaltres. Per tant, crec que això és 
una sort. El felicitem efusivament i li desitgem tots tota la sort i el treball perquè li vagi 
molt bé a ell i al seu partit, que això vol dir que serà profitós per a Catalunya. També 
un fet ocorregut ahir és un nou Govern d’Espanya, en què hi ha, dues persones de 
Catalunya que ens representen allà. Els desitgem també i per la part que ens toca, 
molta sort per poder treure Espanya d’aquesta crisi profunda en què ens trobem. Dit 
tot això i desitjem un bon Nadal i unes bones festes per a tothom. 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 
les 12 hores i 47 minuts. 
 
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 
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DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 540413 al 540479. 
 
Barcelona,  31 de gener de 2012 
 
 
 
 
 
 
La Secretària General 
Petra Mahillo García 
 
 
 
 
 


