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ACTA DE LA SESSIÓ 

PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 26 DE GENER DE 2012 

 
A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de gener de 2012, 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 de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 22 de 
desembre de 2011. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
2.- Dictamen que proposa modificar l’acord plenari de 26 de juliol de 2011, sobre 
l’aprovació de la dotació econòmica als Grups Polítics. 
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Secretaria General 
 
Donar compte: 
 
3.- Decret de la Presidència de data 22 de desembre de 2011, en virtut del qual 
s’aprova la modificació de les instruccions de funcionament del registre d’Interessos 
per adaptar-lo a la nova estructura directiva de la Corporació, aprovada pel ple en 
sessió de data 29 de novembre de 2011, i el text refós resultant. 
 
Dictamen 
 
4.- Dictamen que proposa promoure un conflicte de jurisdicció davant el Jutjat 
d’Instrucció núm. 7 d’Arenys de Mar, en el judici de faltes 417/2010. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
5.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 
Declaració del Consell d’Administració de l’associació ARC LLATÍ, adoptada a Torí el 2 
de desembre de 2011. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Donar compte: 
 
6.- Decret de la Presidència de data 16 de desembre de 2011, en virtut del qual 
s’aprova la renúncia a la concertació de l’endeutament previst en el Pressupost de la 
Corporació per a l’exercici 2011. 
 
Dictamen 
 
7.- Dictamen que proposa la regularització i actualització de la relació de béns així com 
les condicions de treball del personal relacionat dels serveis de salut mental i 
sociosanitari dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López – CAEMIL, objecte de 
traspàs a la Generalitat de Catalunya. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
8.- Dictamen que proposa l’aprovació de la subscripció del Conveni de col·laboració 
entre l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya per a la prestació del servei de notificació 
electrònica. 
 
9.- Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, en relació a revocar la delegació de les funcions de gestió i recaptació 
voluntària de la Taxa per Servei d’Escola Bressol municipal. 
 
10.- Dictamen que proposa l’ acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
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funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
11.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals . 
 
12.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada per l’assemblea de 
la Junta de la l’Entitat Urbanística col·laboradora de conservació del IV Polígon de 
Martivell, del terme municipal de Gelida, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació d’ingressos de dret públic de caràcter urbanístic. 
 
13.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament de Martorell, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret 
públic municipals . 
 
14.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament de Martorell, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
15.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament del Masnou, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret 
públic municipals . 
 
16.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament del Masnou, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
17.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Montmeló, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals 
 
18.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals 
 
19.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Tagamanent, 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. 
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II.-  PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 

1.- Moció que presenta el Grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona, relativa 
a impulsar una Unitat d’Assessorament als municipis per incorporar la tarifació social 
en els serveis i equipaments públics municipals. 
 

2.- Moció que presenta el Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya al Ple de la 
Diputació de Barcelona, per tal que faci públic el deute del Govern Català amb la 
Institució i les empreses municipals i organismes autònoms associats i per instar a la 
Generalitat a liquidar-lo de forma urgent.  
 

3.- Moció que presenta el Grup d’ERC-AM de la Diputació de Barcelona per tal 
d’expressar la disconformitat de la Diputació de Barcelona amb l’article 8 del Reial 
Decret – Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic. 
 

4.- 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. 
 

5.- Precs. 
 

6.- Preguntes.  
 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 22 
de desembre de 2011. 
 

El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 22 de 
desembre de 2011, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
2.- Dictamen de data 11 de gener de 2012, que proposa modificar l’acord plenari 
de 26 de juliol de 2011, sobre l’aprovació de la dotació econòmica als Grups 
Polítics. 
 

Atès que en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de 2011 es va constituir la 
nova Corporació de resultes de les eleccions locals celebrades el 22 de maig de 2011, 
i va elegir President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Salvador Esteve i 
Figueras.  
 
Atès que l’article 50 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que per al millor 
funcionament dels òrgans de govern, el Ple pot acordar la creació de Grups 
municipals. 
 
Vist que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim 
local, estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als Pressupostos anuals 
d’aquesta, podrà assignar als Grups polítics una dotació econòmica que haurà de 
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comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre de variable, en 
funció del nombre dels seus membres de cadascun d’ells, dins dels límits que, en el 
seu cas, estableixen amb caràcter general les lleis de pressupostos generals de 
l’Estat. 
 
Atès que aquest mateix article estableix que les dotacions econòmiques a percebre 
pels Grups polítics no poden destinar-se al pagament de les retribucions de personal 
de qualsevol tipus de servei o a l’adquisició de béns que poden constituir actius fixos 
de caràcter patrimonial i que hauran de portar una comptabilitat específica de la 
dotació, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en la sessió de 26 de juliol de 2011, va acordar la 
constitució de cinc Grups polítics.  
 
Atès que el Ple de la Corporació, també en sessió extraordinària de 26 de juliol de 
2011, va acordar: d’una banda, que tots els Grups polítics de la Diputació de 
Barcelona percebessin una dotació econòmica amb càrrec als pressupostos anuals 
d’aquesta; i d’altra banda, que l’assignació econòmica als Grups Polítics estigués 
composta per dos components, un fix i igual per a tots els grups, fixant-se la quantitat 
mensual en 3.950,34 € i un altre variable, en funció del nombre dels seus membres, i 
establint-se la quantitat en 740,78 €. 
 
Atès que s’ha considerat oportú procedir a disminuir les quantitats assignades als 
Grups Polítics com a conseqüència de la gravíssima crisi econòmica que travessem i, 
per tant, reduir la part fixa de 3.950,34 € a 3.555,31 € i la variable de 740,78 € per 
membre a 666,70 €, i tot això, d’acord amb les previsions del Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple Corporatiu en la sessió de 22 de desembre de 
2011, l’entrada en vigor del qual s’ha produït l’1 de gener de 2012. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de data 1 de març de 2011 (DIBA 4/2011). 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta 
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- ACORDAR  que tots els Grups polítics d’aquesta Corporació percebin una 
dotació econòmica amb càrrec als Pressupostos anuals d’aquesta. 
 
Segon.- MODIFICAR  l’apartat segon i tercer de l’acord del Ple adoptat en sessió 
extraordinària de 26 de juliol de 2011 i, en conseqüència, ACORDAR que l’assignació 
econòmica a la qual fa referència l’apartat anterior, estigui composta per dos 
components, un fix igual per a tots els Grups polítics i per la quantitat fixa mensual de 
3.555,31 euros; i una altra variable per la quantitat de 666,70 euros, en funció del 
nombre dels seus membres de cadascun dels Grups. 
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Tercer.- En compliment de l’apartat anterior, ACORDAR que les quantitats a percebre 
pels Grups polítics d’aquesta Corporació  seran les que a continuació es determinen: 
 

1. “Convergència i Unió” (CiU), 202.671,72 euros bruts anuals, corresponent 
42.663,72 euros com component fix i 160.008 euros en funció del nombre dels 
seus membres (20). 

2. “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” (PSC-PM),  
194.671,32 euros bruts anuals, corresponent 42.663,72 euros com component 
fix i 152.007,60 euros en funció del nombre dels seus membres (19). 

3. “Partit Popular” (PP), 90.666,12 euros bruts anuals, corresponent 42.663,72 
euros com component fix i 48.002,40 euros en funció del nombre dels seus 
membres (6). 

4. “Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa- Entesa” 
(ICV-EUiA-E), 74.665,32 euros bruts anuals, corresponent 42.663,72 euros 
com component fix i 32.001,60 euros en funció del nombre dels seus membres 
(4). 

5. “Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal” (ESQUERRA-AM), 
58.664,52 euros bruts anuals, corresponent 42.663,72 euros com component 
fix i 16.000,80 euros en funció del nombre dels seus membres (2). 

 
Quart.- Aquests acords PRODUIRAN EFECTES des de l’1 de gener de 2012, data de 
l’entrada en vigor del Pressupost General de la Diputació de Barcelona i d’acord amb 
les previsions que s’hi contenen, i sense perjudici que el Ple en qualsevol moment, i 
d’acord amb les previsions pressupostàries, pugui modificar les quanties econòmiques 
assignades als Grups polítics, anteriorment assenyalades. 
 
Cinquè.- Les assignacions econòmiques derivades d’aquests acords seran fetes 
efectives amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10700/912A0/48901. 

 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, als Grups Polítics, a la 
Secretaria general, a la Intervenció general i a la Tresoreria. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació 
 
Secretaria General 
 
3.- Decret de la Presidència de data 22 de desembre de 2011, en virtut del qual 
s’aprova la modificació de les instruccions de funcionament del registre 
d’Interessos per adaptar-lo a la nova estructura directiva de la Corporació, 
aprovada pel ple en sessió de data 29 de novembre de 2011, i el text refós 
resultant. 
 
Atès que en la sessió plenària de data 1 de juliol de 2010 (ref. AP 161/10) es va 
acordar la creació del Registre d’Interessos, subdividit en dues Seccions: Secció 1ª 
d’Activitats i Secció 2ª de Béns Patrimonials, i el Registre Especial de Béns 
Patrimonials. 
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Atès que aquest acord, en la seva part expositiva indica, a la vista de l’estructura 
directiva existent en aquell moment, quins càrrecs o llocs de treball tenien la 
consideració de directiu, als efectes del Registre d’Interessos. 
 
Resultant que els apartats Quart i Onzè de l’acord plenari, diuen: 

 
“Quart.-  APROVAR el nou sistema de gestió del Registre d’Interessos i del 
Registre Especial de Béns Patrimonials, que es regirà per els seves instruccions 
específiques de funcionament.” 
 
(...) 
 
Onzè.- FACULTAR tan àmpliament com sigui necessari al President de la 
Diputació de Barcelona per a l’adopció de qualsevol resolució per al 
desenvolupament dels acords adoptats, i en particular,  per a l’aprovació de les 
instruccions de funcionament del sistema de gestió del Registre d’Interessos i del 
Registre Especial de Béns Patrimonials, i de la creació dels fitxers i els continguts 
de les bases de dades. “ 
 

Atès que per donar compliment a l’encàrrec derivat de l’acord anterior, la Presidència 
de la Corporació en data 10.12.2010 (ref. D12763/10 i AP 347/10 ) va aprovar les 
instruccions de funcionament del Registre d’Interessos, tot establint a l’apartat III el 
següent :  
 

“D’acord amb la configuració de la Corporació i l’estructura orgànica aprovada, les 
persones obligades a fer les declaracions són les següents: 
 

a) Membres electes de la Corporació 
 
b) Personal directiu, entenent-se com a tal, als efectes del Registre d’Interessos, 

  els llocs de treball relacionats seguidament: 
 

- Coordinació  General 
- Gerència 
- Coordinadors/es d’Àrea 
- Comissionats/des 
- Gerències i Direccions de serveis o d’àmbits 
- Gerències i Direccions dels Organismes Autònoms dependents de la 

Diputació de Barcelona i de les Empreses Públiques Empresarials. 
 

c) Funcionaris/es d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal que  
 ocupin llocs de treball que hagin estat proveïts mitjançant lliure designació.” 

 
Atès que per acord plenari de data 29.11.2011 (ref. AP 217/11)  s’ha procedit a 
aprovar la nova estructura directiva, i, en conseqüència, cal adaptar les instruccions de 
funcionament del Registre d’Interessos per fer extensiva l’obligació de declarar als 
càrrecs que l’integren. 
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Vist que la disposició transitòria de les Instruccions aprovades feia referència a la llei 
del Parlament de Catalunya 30/210, de 3.8.2010, de Vegueries, respecte de la previsió 
de la DT 1ª i DF 1ª i la transformació que suposava per a les Diputacions a partir del 
22.5.2011 en Consell de Vegueria. 
 
Atès que la llei del Parlament de Catalunya 4/2011, de 8.6.2011 ha modificat la llei 
30/2010 i en concret la DT 1ª, en el sentit de suspendre la entrada en vigor de la 
mateixa, i, per tant, la transformació prevista no es produirà fins que s’hagin aprovat 
les corresponents modificacions de les normes estatals a què es refereix la disposició 
final 2ª de la llei, incloses les relatives a l’establiment  del règim electoral de les 
Vegueries, i, en conseqüència, procedeix modificar també en aquesta part les 
Instruccions aprovades, considerant que no es necessària la disposició transitòria que 
conté. 
 
Per tant, a la vista de l’acord adoptat pel Ple en la sessió de data 1.7.2010 que aprovà 
el Registre d’Interessos, del Decret de la Presidència 12763/10 de 10.10.2010, del 
qual es va donar compte al Ple del dia 23.12.2010, aprovant les Instruccions de 
funcionament del Registre, de l’acord del Ple de data 29.11.2011 que modifica 
l’estructura directiva, la modificació de la Llei de Vegueries produïda per la llei 4/2011,  
i l’apartat 2.4.c) de al Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
presidència de data 8.9.2011 i publicada al BOPB de data 23.9.2011, i atesos els 
motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència 
 

RESOL 
 
Primer.-  Aprovar la modificació de  l’apartat III b) de les Instruccions de Funcionament 
del Registre d’Interessos i del Registre Especial de Béns Patrimonials de la Diputació 
de Barcelona, aprovades per Decret de la presidència de 10.12.2010 (ref. D 
12763/10), per adequar-ho a la nova estructura directiva aprovada pel ple en la sessió 
de data 29.11.2011 (ref. AP 217/11), que restarà redactat de la següent manera: 
 

b)  1.- Personal directiu, entenent-se com a tal, als efectes del Registre 
d’Interessos, els llocs de treball relacionats seguidament: 

 
- Coordinació  General 
- Gerència 
- Coordinadors/es d’Àrea 
- Coordinadors/es per a matèries 
- Coordinador/es d’àmbit 
- Gerències i Direccions de serveis o d’àmbits 
- Cap del Servei de Premsa 

 
2.- Es considera també personal directiu, a efectes del Registre, els llocs de 
treball relacionats seguidament : 

 
- Comissionats/des 
- Gerències i Direccions dels Organismes Autònoms dependents de la 

Diputació de Barcelona i de les Entitats Públiques Empresarials. 
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Segon.- Deixar sense efecte la disposició transitòria del text de les Instruccions del 
Registre d’Interessos aprovades, per haver-se modificat, per la llei 4/2011, la llei 
30/2010, de Vegueries, per considerar que no és necessari que aquesta disposició  
figuri incorporada al text de les Instruccions. 
 
Tercer.- Aprovar el text refós de les Instruccions de funcionament del registre 
d’Interessos i del Registre Especial de Béns Patrimonials de la Diputació de Barcelona, 
el text del qual és el següent: 
 

 “INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT  DEL REGISTRE D’INTERESSOS I DEL 
REGISTRE ESPECIAL DE BÉNS PATRIMONIALS DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

 

Taula de continguts 
 

I. Introducció 
II. Classes de registres 
III. Persones obligades a fer la declaració 
IV. Formalització de les declaracions 

a) Aspectes generals 
b) Procediment 
c) Documentació que s’ha d’acompanyar amb les declaracions 
d) Moment de la formalització 
e) Termini per declarar i contingut de les declaracions 
e) Conseqüències de la no presentació 

 

V. Funcionament dels Registres 
a) Aspectes generals 
b) Suport informàtic 
c) Conservació de les declaracions 

 

VI. Accés i publicitat dels Registres 
a) Aspectes generals i règim d’accés 
b) Publicitat 

 
VII. Registre Especial de Béns Patrimonials: Especificitats del Registre 

a) Aspectes generals i procediment 
b) Documentació que s’ha d’acompanyar en el moment de fer la declaració 
c) Documentació que s’haurà de presentar a l’entitat local de referència 
d) Accés i publicitat 

 
VIII.- Declaracions anteriors al nou sistema de Registre 
 
IX.-  Entrada en vigor 
 
Disposició Addicional 
 
Taula de sigles 
 
ACPD          Agència Catalana de Protecció de Dades 
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BOPB          Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
CE Constitució Espanyola 
LOREG Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
 General 
LRBRL Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
 Local 
LO Llei Orgànica 
LRJAP Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les    
 Administracions Públiques i del Procediment Administratiu  comú 
LRJPAPC Llei  26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
 les administracions públiques catalanes 
RD Reial Decret 
ROF Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
 Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
 Entitats Locals 
TRLMRLC Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
 aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
 
INSTRUCCIONS : 
 
I. Introducció 
 
Aquestes Instruccions venen a donar compliment a l’acord adoptat pel Ple en la 
sessió de data 1.7.2010 en el qual es va aprovar la creació del Registre 
d’Interessos i del Registre Especial de Béns Patrimonials, el nou sistema de 
registre i els models que s’hauran de fer servir, a partir de la seva entrada en vigor,  
per presentar les declaracions. 
 
La regulació del Registre d’Interessos es troba a: 
 
-  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant 

LRBRL), art. 75.7, 75.8 i disposició addicional 15a, segons redacció donada per 
la modificació operada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl;  

-  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC), article 163; 

-  Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), articles 30 a 32 i 
disposició transitòria primera; i 

-  Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia en els 
Ajuntaments i la seguretat dels Regidors. 

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. 

- Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat per acord plenari de 
data 30.01.2003, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 42, de data 
18.02.2003. 
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Aquesta normativa remet algunes qüestions a la determinació i regulació que 
s’efectuï en el futur, per tant, de la falta de concreció actual en molts casos, ha 
sorgit la necessitat de regular els aspectes que no són objecte d’especificació 
concreta en la normativa de referència, i d’elaborar un sistema de registre i 
funcionament del Registre d’Interessos i el Registre Especial de Béns Patrimonials 
d’aquesta Corporació. 
 
De la mateixa manera  respecte de la publicació de les declaracions, l’art. 75.7 de 
la LRBRL ho remet als termes que fixi el futur Estatut municipal, i, per tant, es fa 
necessari, també, regular com es farà aquesta publicació i quin ha de ser el seu 
contingut fins que no s’aprovi la norma que finalment ho reguli.   
 
Per tant, aquestes instruccions responen a la voluntat de disposar d’un instrument 
que reguli el funcionament i la gestió dels Registres d’interessos que funcionen a la 
Diputació de Barcelona, de manera que quedin plasmats per escrit els criteris que 
s’hauran de seguir, tant per a fer les declaracions, com per a inscriure-les en els 
Registres respectius.   
 
Aquestes Instruccions tenen el suport i la base jurídica en la qual se sustenten en 
l’informe emès per la Secretaria General en data 10.6.2010, per la qual cosa, es fa 
una simple referència normativa, però sense entrar en més detall, entenent-se que 
aquest ja està contingut a l’informe del qual surten les instruccions, i en base al 
qual s’ha dissenyat el sistema de funcionament. 
 
Així, doncs, i per poder ubicar els diferents aspectes en el marc normatiu concret, 
en els diferents apartats, es farà una entrada amb la normativa de referència 
aplicable. 
 
II. Classes de registres 
 
(Referència normativa: art. 75.7 LBRL i LO 1/2003, de 10 de març, de garantia de 
la democràcia en els Ajuntaments i seguretat dels Regidors). 
 
Els Registres creats a la Corporació, segons la definició del nou sistema aprovat, 
són:  

 

a) El Registre d’interessos, subdividit en dos seccions: 
 

- Secció 1ª. Registre d’Activitats 
En aquesta Secció s’inscriuen les declaracions sobre causes de 
possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin 
proporcionar ingressos econòmics. 

- Secció 2ª. Registre de Béns Patrimonials 
En aquesta Secció s’inscriuen les declaracions sobre béns i drets 
patrimonials. 

 

b) El Registre especial de béns patrimonials.  
 

Aquest registre ha d’existir en la Diputació de Barcelona per determinació 
legal, amb la finalitat que les persones obligades a fer la declaració  dels 
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seus béns i drets patrimonials, si en virtut del seu càrrec, resulta 
amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus béns o negocis, la 
dels seus familiars, socis empleats o persones amb qui tinguessin relació 
econòmica o professional, puguin utilitzar aquest registre. 

 

Així resulta de l’art. 75.7.b) segon paràgraf, que expressament ho regula. 
 

Per tant, si no es donen les circumstàncies previstes per a la utilització del Registre 
especial, les persones obligades hauran de realitzar dues declaracions: una 
d’incompatibilitats i activitats, i una altre, de béns patrimonials, les quals seran 
inscrites en la Secció corresponent del Registre d’Interessos. 
 

III. Persones obligades a fer la declaració 
 

(Referència normativa: art. 75.7 i Disposició addicional quinzena LBRL, art. 163.1 
TRLMRLC, art. 30.2 ROF i acord plenari de la Diputació de Barcelona de data 
25.09.2008 sobre aprovació de l’estructura directiva de la Diputació de Barcelona). 
 

D’acord amb la configuració de la Corporació i l’estructura orgànica aprovada, les 
persones obligades a fer les declaracions són les següents: 
a) Membres electes de la Corporació 
 
b) 1.- Personal directiu, entenent-se com a tal, a efectes del Registre d’Interessos, els 

llocs de treball relacionats seguidament: 
- Coordinació  General 
- Gerència 
- Coordinadors/es d’Àrea 
- Coordinadors/es per a matèries 
- Coordinador/es d’àmbit 
- Gerències i Direccions de serveis o d’àmbits 
- Cap del Servei de Premsa 

 
2.- Es considera també personal directiu, a efectes del Registre d’Interessos, els 
llocs de treball relacionats seguidament : 

- Comissionats/des 
- Gerències i Direccions dels Organismes Autònoms dependents de la 

Diputació de Barcelona i de les Entitats Públiques Empresarials. 
 

c) Funcionaris/es d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal que 
ocupin llocs de treball que hagin estat proveïts mitjançant lliure designació 

 
IV. Formalització de les declaracions 
 
a) Aspectes generals 
 
S’utilitzaran els models aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona i que estaran 
disponibles tant a l’espai de la intranet corporativa, Intradiba, com a la web 
www.diba.cat, per tal de facilitar la seva complimentació que s’haurà de realitzar 
omplint els formularis electrònics corresponents. 
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Les declaracions, que es presentaran personalment a la Secretaria General de la 
Diputació,  hauran d’anar signades per la persona titular de les dades i per la 
Secretària General, com a fedatària pública, o persona en qui delegui.  
 
Les declaracions es realitzen sota la responsabilitat única i exclusiva dels/de les 
declarants, sense perjudici de qualsevol tipus de responsabilitats en què poguessin 
incórrer en cas de presumptes falsedats en document públic. No li correspon a la 
Secretaria General la comprovació d’allò declarat, ni cap responsabilitat sobre allò 
no declarat. L’única obligació de la Secretària General com a fedatària pública és 
rebre les declaracions, custodiar-les i ordenar la seva inscripció. 
 
Un cop presentades, les declaracions es conservaran a la Secretaria General en 
suport paper a l’expedient de cada declarant. Seran també escanejades i 
incorporades a la carpeta electrònica de cada declarant, habilitades, a tal efecte, 
en la carpeta virtual del Registre d’Interessos d’accés restringit i gestionada per la 
pròpia Secretaria General. 
 
En els models de declaració es farà constar tant les dades personals com les 
relatives al càrrec que ocupa el/la declarant, i servirà per autoritzar la seva inclusió 
en el fitxer i per autoritzar l’escaneig tant de les declaracions com de la 
documentació acompanyada.   
 
b) Procediment 
 
El/la declarant, haurà de: 
 
1.- Complimentar electrònicament les declaracions en els models normalitzats 
 aprovats, mitjançant els corresponents formularis. 
 
2.- Imprimir la/les declaració/ons per duplicat original. 
 
3.- Comunicar  a la Secretaria General, quan s’hagi de formular declaració, per 
 fixar dia i hora per presentar-la. El contacte es farà: 

-   per telèf. ext. 22244 o 93 4022244 
-   per c.e. a  secretaria.reg.interessos@diba.cat     
 

 4.- La declaració que es presentarà davant la Secretària General, o de la persona 
 en qui delegui, haurà de signar-se en aquest moment pel/per la declarant en 
 totes les fulles, i portarà la data del dia que es va realitzar o, en tot cas, la data 
 del dia que es presenta. 
 
Seguidament, per part de la Secretaria General es procedirà a: 

 
1.- Registrar la declaració i incorporació del segell del Registre amb indicació del 
 núm. de registre i la data de presentació. 
2.- Retorn a l’interessat d’una còpia de la declaració, i dels documents 
 acompanyats, segellats. 
3.- Escaneig de la declaració, del DNI i dels documents acompanyats,  i 
 incorporació a la carpeta electrònica corresponen. 
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c) Documentació que s’ha d’acompanyar amb les declaracions 
 
(Referència normativa: art. 31 ROF) 
 
Serà necessari que a l’expedient personal hi figuri sempre una fotocòpia 
actualitzada del DNI, per tant, s’haurà d’exhibir en cada declaració que es presenti 
per guardar, si cal, una fotocòpia. Optativament, es podrà aportar, també,  una 
fotografia en el format que s’indicarà. 
 
Amb la declaració, doncs, serà necessari que s’aporti una fotocòpia del DNI, i en 
les declaracions sobre béns patrimonials que es presentin, sempre que es 
produeixin i/o es refereixin a exercicis diferents dels ja aportats, s’acompanyarà la 
següent documentació: 
 

- Fotocòpia de l’última declaració de l’impost de la renda de les persones 
físiques - IRPF (hi ha prou amb el document d’ingrés o devolució - avui 
model 100-, o amb el certificat de l’Agència Tributària o anàleg). 

- Si escau, fotocòpia del document que justifiqui la presentació de la 
declaració de l’impost de societats de l’últim exercici i/o de qualsevol altre 
que sigui exigible  legalment. 

 
La documentació presentada s’incorporarà a l’expedient del declarant, juntament 
amb  la declaració, i es guardarà també escanejada, en la forma prevista.  
 
Si en el moment de presentar la declaració s’observés que faltés algun dels 
documents a acompanyar, llevat del DNI, el/la declarant, disposarà de tres dies 
hàbils per presentar-los. Excepcionalment, la identitat podrà acreditar-se en el 
moment de fer la declaració mitjançant document diferent del DNI, com ara el 
carnet de conduir per exemple, sens perjudici de l’obligació de presentar amb 
posterioritat el DNI i aportar una fotocòpia d’aquest. 
 
d) Moment de la formalització 
 

(Referència normativa: article 75.7 LBRL, art. 163.1 TRLMRLC, 30.2 ROF i art. 
108.8 de la LO 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general). 
 
Les declaracions s’han de presentar a la Secretaria General: 
 

1) Pels membres electes 
- abans de la pressa de possessió   
- amb ocasió del cessament o renúncia abans de finalitzar el mandat 

corporatiu 
- a la fi del mandat  
- sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet, o hi hagi variacions 

 respecte de les declaracions presentades anteriorment  
 

S’entén que finalitza el mandat, el dia anterior al del Ple constitutiu de la nova 
corporació. 

 
2) Pel personal directiu i pels habilitats/des estatals 
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- abans de la pressa de possessió  o quan s’accedeixi al càrrec 
- amb ocasió del cessament, renúncia o a la fi del càrrec, produïda per 

qualsevol circumstància 
- sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet, o hi hagi variacions 
 respecte de les declaracions presentades anteriorment  

 
En el cas que es produeixi una defunció, la Secretaria general podrà sol·licitar el 
corresponent certificat de defunció i emetrà, en qualsevol cas, una diligència per 
deixar constància del fet. El certificat/diligència emès tindrà a tots els efectes el 
mateix valor legal que la declaració de cessament o fi del càrrec, com a 
conseqüència de la pèrdua de capacitat jurídica del/de la declarant. La diligència 
emesa s’incorporarà al registre, se li donarà un núm. i es guardarà en la carpeta 
corresponent, produint-se, per tant, la baixa d’ofici. 
  
La presentació de les declaracions dels membres electes s’ha de garantir en 
qualsevol cas abans de constituir-se la corporació a l’inici de cada nou mandat,  ja 
que estan obligats a presentar-la abans de prendre possessió del càrrec, és a dir 
abans del Ple constitutiu, en tant que la presentació és condició inexcusable per a 
poder prendre possessió.  
 
Si la incorporació del membre electe es produeix en un moment posterior a la data 
del ple constitutiu, la declaració s’haurà de presentar, igualment, abans de la data 
de la sessió plenària en la qual ha de prendre possessió. 
 
Per a la resta de declarants, la Direcció de Serveis de Recursos Humans, posarà 
en coneixement de la Secretaria General cada nou nomenament, cessament o 
renúncia al càrrec, per tal que es pugui fer el seguiment, entenent-se, però, que la 
responsabilitat de la seva presentació correspon a l’obligat/da a fer-la.   
 
A aquests efectes, i per tal de facilitar el seguiment des de la Secretaria General, la 
Direcció de Serveis de Recursos Humans a la casella d’altres serveis en la 
capçalera de l’acte administratiu corresponent, farà constar l’orgànic de la 
Secretaria General. 
 
Igualment, la Direcció de Serveis de Recursos Humans, en les resolucions que 
s’adoptin respecte de la designació i nomenament de les persones que han 
d’ocupar els diferents llocs de treball considerats de personal directiu als efectes 
del Registre d’Interessos, així com respecte de les de Funcionaris/es 
d’Administració Local amb habilitació estatal, farà constar l’obligació de presentar 
la corresponent declaració: 
 

- abans de prendre possessió o accedir al càrrec,  
- quan finalitzi l’exercici del càrrec per qualsevol circumstància o causa, i  
- sempre que es produeixi alguna variació respecte de la declaració formulada 
 anteriorment. 

 
Juntament amb la notificació, i sempre que suposi l’accés de la persona per 
primera vegada a l’organització de la Diputació de Barcelona, s’haurà 
d’acompanyar una fitxa de dades de contacte que la persona interessada haurà de 
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fer arribar plena a la Secretaria General, per facilitar la seva relació amb el Registre 
d’Interessos. 
 
e) Termini per declarar i contingut de les declaracions 
 
La declaració haurà de ser prèvia a la pressa de possessió o accés al càrrec. 
 
Això, però, respecte dels obligats a declarar que no tinguin la condició d’electes, si 
no es produeix la pressa de possessió formal per accedir al càrrec, la declaració 
s’haurà de presentar dintre dels 30 dies següents a la data de la resolució  de la 
designació o nomenament, en la forma prevista. 
 
Quant a les declaracions referides a les situacions de fi del mandat o del càrrec,  
produïdes per cessament o per qualsevol de les causes legalment previstes, la 
declaració s’haurà de presentar en el termini màxim de 30 dies, comptats a partir 
de la data en què s’hagi produït la causa que motivi aquesta situació, o s’hagi 
adoptat l’acord o resolució corresponent, en la qual s’haurà d’haver incorporat una 
referència a l’obligació de formular la declaració. 
 
Respecte de les modificacions o variacions, les declaracions s’hauran de presentar 
dintre de l’any natural en que s’hagi produït la modificació corresponent. Si la 
modificació es produeix dintre de l’últim trimestre de l’any, la declaració es podrà 
presentar com a màxim fins a l’últim dia del primer trimestre de l’any natural 
immediatament següent. 
  
A criteri de la Secretària General, i sempre que s’acrediti o justifiqui la impossibilitat 
de presentar les declaracions en els terminis previstos, és podrà concedir una 
ampliació d’aquest termini.  
 
La Secretaria General podrà, en qualsevol moment, enviar recordatoris respecte 
de la necessitat de fer les declaracions, o transmetre qualsevol altra informació 
relacionada amb el Registre d’Interessos. 
 
Les declaracions s’han de formalitzar en els models normalitzats aprovats en cada 
moment (disponibles a Intradiba i a Diba) omplint tots els apartats.  En els apartats 
que no s’hagi d’incloure cap informació s’haurà de marcar la casella corresponent 
o afegir: sense contingut. 
 
Totes les declaracions que es presentin hauran de ser íntegres, és a dir, hauran de 
comprendre totes les causes de possible incompatibilitat i de totes les activitats 
que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics i tots els seus béns 
patrimonials, mobles i immobles. No s’admetran aquelles declaracions que només 
consignin estrictament les variacions.  
 
Respecte de la declaració d’activitats, i atenent que, en el cas dels membres 
electes, s’ha de formalitzar abans de prendre possessió del càrrec, i, en 
conseqüència, abans de la formació del cartipàs, serà necessari que, un cop s’hagi 
produït l’assignació de responsabilitats, es presenti una nova declaració.  Cas de 
no fer-ho, s’entendrà que el/la interessat/interessada autoritza a la Secretaria 
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General per poder incorporar aquestes dades cas que sigui necessari certificar 
sobre elles, en el ben entès, que només ho farà d’aquelles que es desprenguin 
d’acords corporatius interns (nomenaments, assignació de dedicació exclusiva, 
dietes per assistència efectiva, etc.), i que acrediti la Direcció de Serveis de 
Recursos Humans. 
 
Qualsevol altre ingrés que es percebi per alguna activitat, sigui quin sigui el seu 
origen, fins i tot les que provinguin amb motiu del seu càrrec a l’ajuntament o 
d’algun òrgan instrumental, s’hauran de declarar expressament. 
 
Previ a la pressa de possessió, o en el moment d’accedir al càrrec si la persona 
que accedeix no pertany prèviament a l’organització de la Diputació de Barcelona, 
haurà d’omplir una fitxa amb les dades personals de contacte, per rebre la 
informació i la documentació necessària per formular la declaració d’interessos, i 
per facilitar la relació corporativa corresponent. La fitxa s’haurà de remetre a la 
Secretaria General.  
 
f) Conseqüències de la no presentació 
 
(Referència normativa: art. 78.4 LBRL, art. 168.3 TRLMRLC i arts. 18 i 19 ROF.) 
 
Respecte del membres electes, la no presentació de la declaració abans de l’acte 
de presa de possessió, suposarà que no podran prendre possessió del càrrec, ni, 
per tant, en el cas del Ple constitutiu, participar en l’elecció de President, en els 
termes establerts per la LOREG, sens perjudici que puguin prendre possessió en 
un  moment posterior. 
  
Respecte de tots els obligats en general, l’incompliment de l’obligació de declarar, 
en qualsevol dels supòsits previstos legalment per fer-ho, i desprès que s’hagi 
posat de manifest reiteradament a la persona interessada per la Secretaria 
General, donarà lloc, en qualsevol cas, a una comunicació a la Presidència de la 
Corporació advertint-la de l’incompliment i, en tot cas, al President/a de l’Àrea 
d’adscripció, per tal que es puguin adoptar les mesures que considerin oportunes.  
En el cas dels membres electes aquesta comunicació es farà extensiva al 
President/a del grup polític corresponent. En tots els casos es posarà en 
coneixement de la persona interessada que s’ha donat trasllat de l’incompliment en 
la forma prevista. 
 
V. Funcionament dels Registres 
 

a) Aspectes generals 
 

La Secretaria General és l’encarregada de la direcció, custòdia i gestió del Registre 
d’Interessos i del Registre Especial de Béns Patrimonials, i de garantir que es 
prenguin les mesures adequades per assegurar la correcta gestió i la 
confidencialitat de la informació incorporada als Registres. 
  

L’obligació de declarar implica un tractament de dades de caràcter personal, i per 
tant, la creació de fitxers que caldrà donar d’alta a l’Agència Catalana de Protecció 
de dades.  
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La relació amb la Secretaria General per a qualsevol qüestió relacionada amb els 
Registres es farà, preferentment,  a través de la bústia: 
 
Secretaria.reg.interessos@diba.cat  
 
Només la titular de la Secretaria i les persones que directament designi podran 
tenir accés als Registres, a la documentació i informació que contenen, i 
col·laborar en la seva gestió. 
 
Tots els models, acords adoptats i normativa aprovada estan disponibles a 
Intradiba i a www.diba.cat . 
 
b) Suport informàtic 
 
El suport informàtic als Registres d’Interessos, es farà mitjançant bases de dades 
creades a l’efecte. 
 
Aquestes bases de dades contindran tota la informació referent a dades personals 
de les persones obligades a declarar com: nom i cognoms, adreça, núm. DNI, 
càrrec que desenvolupa, etc. 
 
Les declaracions presentades es registraran a la base de dades i se’ls assignarà 
un núm. de registre.  
 
c) Conservació de les declaracions 
 
Tenint en compte les possibles responsabilitats civils, administratives i penals dels 
membres electes, del personal directius i dels/de les funcionaris/es  d’administració 
local amb habilitació estatal, derivades del seu càrrec, i el termini de prescripció de 
les accions judicials corresponents, totes les declaracions presentades es 
consideraran de conservació permanent. 
 
La conservació es farà a la Secretaria General, o a l’Arxiu General, en la forma que 
es determini, adoptant-se, en qualsevol cas, les mesures necessàries per 
salvaguardar la informació i limitar el seu accés i publicitat a l’estrictament establert 
per llei, així com aquelles que calguin per donar compliment a les previsions de la 
normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.  
 
VI. Accés i publicitat dels Registres 
 
(Referència Normativa: disposició addicional novena de la L 8/2007, de sòl -TR de 
la llei aprovat pel RDL 2/2008 de 20.6- ; arts. 163 i 164 TRLMRLC; arts. 14 a 16 i 
32 ROF; art. 70.3 i 77 LBRL; art. 105 CE, art. 37 LRJAP; LO 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal; RD 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la LO 15/1999 i  
Dictamen 16/2008 de l’ACPD). 
 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 19

a) Aspectes generals i règim d’accés 
 
A partir de la modificació operada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, que va 
entrar en vigor l’1 de juliol de 2007 (TR aprovat pel RDL2/2008, de 20.6), tant les 
declaracions d’activitats que puguin produir ingressos, com les de béns 
patrimonials, passen a ser públiques, excepció feta del Registre Especial de Béns 
Patrimonials.  
 
En aquest sentit, l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en el Dictamen 
16/2008, assenyala que “el fet que un registre es configuri com a públic, no implica 
necessàriament que les dades personals que s’hi contenen hagin de ser difoses a 
través de qualsevol sistema, i amb un abast generalitzat”. Un accés generalitzat a 
les dades, doncs, no seria ajustat a la normativa de protecció de dades.  
 
Per tant, d’acord amb la normativa de protecció de dades, no és possible una 
publicació generalitzada de les declaracions, sens perjudici del dret de consulta de 
qualsevol membre de la corporació i de totes les persones que acreditin un interès 
legítim i directe (art. 163.4 TRLMRLC i 32 ROF, i 26 i 27 Llei 26/2010 RJPAPC), 
sens perjudici del que es pugui establir en una norma posterior.   
 
Aquest dret d’accés als registres públics s’emmarca dintre del dret a informació 
que correspon a qualsevol membre de la corporació (art. 77 LBRL) i el dret d’accés 
dels ciutadans als registres (art. 37 LRJAP i art. 26 i 27 Llei 26/2010 RJPAPC).  
 
L’accés suposa, en qualsevol cas,  el deure de secret i confidencialitat en els 
termes establerts per la llei, i així s’haurà de recordar quan aquest se sol·liciti. 
 
En qualsevol cas, tenen accés directe al registre: la persona titular de les dades, el 
Defensor del Poble, el Ministeri fiscal, els Jutges, Tribunals, el Tribunal de Comptes 
i l’Oficina Antifrau, en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes. En el mateix 
sentit, també les seves figures anàlogues autonòmiques. 
 
La forma d’accés als registres està continguda en la LRJAP i en la LRJPAPC, i es 
concreta, en general,  en els extrems següents: 

- Petició individualitzada dels documents que es desitgin consultar. 
- El dret d’accés comportarà el d’obtenir còpies o certificats dels documents 

l’examen dels quals sigui autoritzat per l’administració. 
 
El procediment a seguir, doncs, per obtenir informació del Registre d’Interessos, 
serà el següent: 

- S’ha de formalitzar una petició individualitzada, presentada al Registre 
 general de la Diputació de Barcelona, i adreçada a la seva Presidència. 

 
- En el document de sol·licitud, caldrà concretar expressament la    

documentació que es vol consultar o de la qual es vol obtenir informació, 
indicant els motius o interès que ho acredita.   

 
- De la petició s’enviarà còpia a la Presidència, i l’original es carregarà a l’orgànic 

de la Secretaria General, que serà l’encarregada d’analitzar-la i, si és ajustada 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 20

a Dret, citarà a la persona per escrit, o per qualsevol altre mitjà de notificació 
vàlid, amb indicació del dia, hora i lloc en que se li donarà vista de la 
documentació sol·licitada. 

 
- Quan l’accés sigui sol·licitat pel propis membres electes de la Corporació, el 

règim d’accés seguirà les regles generals d’accés i informació  previstes a la 
legislació vigent per a qualsevol tipus de dades i documents. 

 
- En el cas que qualsevol persona diferent de l’interessat/da volgués l’emissió 

d’un certificat, l’haurà de sol·licitar amb els mateixos requisits que els 
esmentats pels supòsits anteriors. 

 
- La certificació, que emetrà la Secretària General, i que tindrà forma de 

diligència, es farà en extracte per garantir la seguretat del/de la  declarant  i 
contindrà, en funció del que s’hagi declarat,  els extrems següents: 

 
a) Dades identificatives de la persona obligada a fer la declaració i de 

la qual es demana informació: Nom i cognoms i càrrec que ocupa a 
la Diputació de Barcelona. 

 
b) Dades identificatives del registre: número de registre i data de 

presentació de la/les declaració/declaracions. 
 
c) Si es tracta de la declaració d’incompatibilitat o activitats: 

 certificació de que no està incurs en cap causa d’incompatibilitat i  
 relació dels càrrecs o llocs de treball que li proporcionin 

ingressos econòmics. 
 
d) Si es tracta de la declaració de béns patrimonials:  

 recompte dels béns immobles i vehicles de que disposa amb 
l’especificació del percentatge de participació (sense concretar 
cap tipus de dada de localització del bé, llevat de la ubicació 
geogràfica dels béns immobles), any d’adquisició, valor declarat 
del bé, càrregues, si en té, i, en general qualsevol altre dada que 
s’hagi facilitat i que faci que els béns siguin identificats però no 
identificables. 

 
 recompte de valors representatius de la cessió a tercers de 

capitals propis, amb indicació  del percentatge de participació en 
societats o valor d’aquesta, i de la participació en fons propis de 
qualsevol tipus d’entitat, saldo mitjà dels comptes financers, 
indicant només la entitat, etc. 

 
La certificació sobre els extrems interessats, es farà en el termini de 10 dies 
hàbils.   

 
- Respecte de l’accés i certificació de dades sol·licitada pel Defensor del Poble, 

el Ministeri fiscal, els Jutges, Tribunals, el Tribunal de Comptes i l’Oficina 
Antifrau, i les seves figures autonòmiques anàlogues quan es sol·liciti, la 
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Secretària General procedirà a lliurar certificació literal del contingut de les 
declaracions presentades, amb el vist i plau del president de la Corporació, i/o 
trametent fotocòpia compulsada de les declaracions en qüestió . 

 
- La resolució de la petició, denegant l’accés, serà motivada i es farà mitjançant 

Decret de la Presidència, previ informe, si cal, de la Secretaria General, en el 
termini legalment previst,  a comptar des que la sol·licitud va tenir entrada al 
Registre General. 

 
Si en el termini de 15 dies hàbils no es produeix la resolució de la petició, ja 
sigui mitjançant l’emissió d’un certificat, la comunicació de l’oferiment de la 
vista, o la denegació expressa, s’entendrà que la petició d’accés ha estat 
atorgada per silenci administratiu positiu.  
 

b) Publicitat 
 
(Referència normativa: art. 75.7 LBRL i 75.8, i DA 15,  en la redacció donada per la 
modificació introduïda pel RDL 2/2008, de 20 de juny que aprova el TR de la Llei 
de Sol) 
 
Fins que no es reguli expressament en el futur Estatut Municipal o en qualsevol 
altre norma, les condicions en què s’han de publicar les declaracions presentades 
al Registre d’Interessos, com fixa l’art. 75.7 de la LRBRL, la publicitat es farà en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Els terminis previstos per a la publicació en el BOP seran els següents: 
 

1) Tres mesos des de la data en que es presentin les declaracions de pressa de 
possessió, accés al càrrec, cessament o renúncia per qualsevol de les 
causes previstes. Fora dels terminis coincidents amb l’inici i fi del mandat 
corporatiu, aquesta publicació podrà ser substituïda per una publicació anual, 
feta el mes de gener i que contingui totes les declaracions presentades 
durant l’any immediatament anterior. 

2) Anualment, dintre dels 4 mesos següents a la finaltizació de l’any natural, les 
modificacions presentades durant aquest període 

 
L’anunci de publicació de les dades contingudes tant en les declaracions 
d’activitats i incompatibilitats, com de patrimoni, es realitzarà de la següent forma: 
 
1. Diligència de la Secretària General en la qual es farà constar el nom, cognoms i 

DNI de les persones que han formulat declaració, així com que les declaracions 
estan a disposició dels/de les interessats/des a la Secretaria General de la 
Diputació o del Consell de Vegueria quan la substitueixi. 

 
2. Sens perjudici del previst a l’apartat 1, mitjançant la formulació d’una declaració 

responsable signada davant la Secretària General, qualsevol dels obligats a fer 
declaració podrà sol·licitar que les seves declaracions siguin publicades a la 
web o seu corporativa. Seguidament, es procedirà a la seva publicació en els 
termes, límits i condicions que el/la propi/a declarant determini per escrit. 
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VII. Registre Especial de Béns Patrimonials: Especificitats del Registre 
 
(Referència normativa: art. 75.7 LBRL; art. 163.4 TRLMRLC; LO 1/2003, de 10 de 
març, per a la garantía de la democràcia en els Ajuntaments i la seguretat dels 
regidors i Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl). 
 
a) Aspectes generals i procediment 
 
Amb les especificacions que corresponen a aquest Registre, i que vénen 
determinades per la regulació que fa la legislació vigent, el funcionament d’aquest 
Registre s’ajustarà, en general, als mateixos criteris i requisits que s’han establert 
per al Registre d’Interessos. 
 
S’inscriuran en aquest Registre Especial les declaracions de béns patrimonials de 
qualsevol persona (de les que la llei configura com a obligats) que en virtut del seu 
càrrec, resulti amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus béns o 
negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o persones amb qui tinguessin 
relació econòmica o professional. 
 
La petició es formalitzarà per escrit en una compareixença de la persona 
interessada davant la Secretària General, en la qual es posarà de manifest que 
voluntàriament i a petició pròpia demana fer ús del dret que li confereix la llei a 
presentar la seva declaració de béns patrimonials, en el Registre Especial de la 
Diputació de Barcelona, per considerar que es troba incurs en una de les causes 
previstes. 
 
Feta la manifestació, sense més valoracions, la intervenció de la Secretària 
General, es limita, única i exclusivament, a donar fe de la compareixença i de la 
presentació de la declaració, en els models aprovats, als efectes de la seva 
inscripció en el Registre que sol·licita. 
 
b) Documentació que s’ha d’acompanyar en el moment de fer la declaració. 
 
A part de la documentació que s’especifica en l’epígraf IV.c), si es tracta d’una 
variació, en el supòsit que no es disposi en el Registre Especial de la declaració 
anterior que es vol modificar, s’haurà de presentar una còpia d’aquella. 
 
c) Documentació que s’haurà de presentar a l’entitat local de referència 
 
(Referència normativa: art. 75.7 LBRL, incís final ) 
 
Una vegada es formalitzi la declaració al Registre Especial de Béns Patrimonials 
s’emetrà un certificat per part de la Secretària General on quedi constància de la 
seva presentació i inscripció, per tal que s’aporti a la Secretaria del seu respectiu 
Ajuntament, i d’aquesta manera quedarà constància del compliment de l’obligació 
legal per tal que, un cop es presenti la declaració, aquesta  sigui acreditada en la 
forma prevista. 
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d) Accés i publicitat 
 
La llei no especifica el caràcter públic o no del registre especial, i donat el silenci 
legal i la finalitat del registre, que pretén preservar la seguretat, tant personal com 
la dels seus béns o negocis, de les persones obligades a fer la declaració, la dels 
seus familiars, socis, empleats o persones amb qui tinguessin relació econòmica o 
professional,  es considera que és de caràcter reservat i per tant d’accés restringit 
només a la persona titular de les dades, al Defensor del Poble, Ministeri fiscal, 
Jutges, Tribunals, Tribunal de Comptes i Oficina Antifrau, en l’exercici de les 
funcions que tenen atribuïdes (també les figures anàlogues autonòmiques). 
 
Si l’accés es sol·licita per alguna persona diferent de l’interessat o dels organismes 
oficials i tribunals a què s’ha fet referència, es comunicarà a l’interessat per tal que 
expressament ho autoritzi. En aquest casos es procedirà de la mateixa manera 
que la prevista en l’apartat VI Accés i publicitat dels Registres, i es donarà vista en 
la forma establerta. 
 
VIII.- Declaracions anteriors al nou sistema de Registre 
 
Tenint en compte l’inici de la vigència del nou sistema, i llevat de les declaracions 
dels membres electes, que venen referides per mandats, les declaracions del 
personal directiu i dels funcionaris d’administració local amb habilitació estatal, 
s’incorporaran al nou sistema que entrarà en funcionament amb l’inici del proper 
mandat, l’any 2011. No obstant, la Secretaria General podrà decidir si prèviament 
incorpora totes les declaracions anteriors de que es disposi, per conservar la unitat 
de registre i facilitar la seva consulta i accés, si fos necessari. 
 
Les declaracions presentades al Registre abans de l’entrada en vigor del nou 
sistema, que es troben sota la custòdia de la Secretaria General, es conservaran 
en la forma en que es van presentar. 
 
Això, però, i tenint en compte que els models aprovats son més complerts i tenen 
més dades que els models anteriors, en el cas del personal directiu i dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació estatal, un cop hagi entrat en vigor 
el nou sistema, serà necessari fer una nova declaració, que tindrà la consideració 
de variació. 
 

Aquestes declaracions s’hauran de presentar un cop tots els nous membres 
electes hagin formalitzat la seva, i hagi tingut lloc el ple de constitució de la nova 
Corporació i, en tot cas, estar entrades en el Registre d’Interessos abans de 
finalitzar l’any 2011.  
 

La Secretària General serà l’encarregada de comunicar-ho a tots els afectats, així 
com per determinar la forma, el moment i en el termini en que hauran de presentar-
se les noves declaracions. 
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IX.-  Entrada en vigor 
 

Aquestes Instruccions entraran en vigor el dia 22 de maig de 2011, i produiran 
plens efectes jurídics abans de la constitució de la nova corporació local, després 
de celebrar-se les properes eleccions municipals, d’acord amb la legislació vigent. 
 
Disposició addicional 
 
Qualsevol norma posterior a aquestes instruccions, d’igual o superior rang que 
contingui indicacions referides al Registre d’Interessos o al Registre Especial de 
Béns Patrimonials, suposarà la seva modificació automàtica i es tindran per 
incorporades,  això, sens perjudici que es pugui fer de forma expressa i amb 
l’aprovació d’un text refós.” 

 
Quart.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, 
per a general coneixement i efectes legals oportuns. 
 
Cinquè.-  Donar compte al Ple, en la propera sessió ordinària que celebri, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
4.- Dictamen de data 11 de gener de 2012 que proposa promoure un conflicte de 
jurisdicció davant el Jutjat d’Instrucció núm. 7 d’Arenys de Mar, en el judici de 
faltes 417/2010. 
 
En data 13 de desembre de 2011 ha tingut entrada en el Registre General de la 
Diputació de Barcelona una cèdula de citació de data 2 de desembre de 2011 emesa 
pel Jutjat d’Instrucció núm. 7 d’Arenys de Mar, mitjançant la qual se cita aquesta 
Corporació, en qualitat de denunciada, per a la compareixença a l’acte de judici oral el 
dia 23 de febrer de 2012, corresponent al judici de faltes 417/2010 que es tramita en 
aquell Jutjat amb motiu de l’accident sofert pel senyor J.F.N.M. el dia 17 d’agost de 
2010, mentre circulava en bicicleta per la carretera BV-5128. 
 
En relació amb aquest assumpte, i sens perjudici del respecte degut tant als òrgans 
judicials com a les seves resolucions, la Diputació de Barcelona considera que el Jutjat 
esmentat, en emetre la citació indicada, ha desconegut la regulació que de la 
responsabilitat penal i civil de les Administracions Públiques realitza el Codi Penal (en 
endavant CP). Constitueix alhora una invasió d’atribucions pròpies d’aquesta Diputació 
de Barcelona atorgades per l’ordenament jurídic de forma exclusiva i excloent, i que 
pertoca defensar a través dels procediments establerts a l’efecte, com és el del 
plantejament d’un conflicte de jurisdicció davant d’un òrgan judicial, que és el que ara 
se suscita.   
 
Així, les disposicions relatives a la responsabilitat penal de les persones jurídiques que 
preveu l’article 31 bis CP no són aplicables a les Administracions Públiques, segons 
concreta l’apartat cinquè del propi article 31 bis CP, de manera que no pot exigir-se 
responsabilitat penal a la Diputació de Barcelona com a institució. 
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Sí hi ha una previsió específica del CP sobre la responsabilitat civil subsidiària de les 
Administracions Públiques, i és l’establerta en l’article 121, segons el qual aquelles 
responen subsidiàriament dels danys causats per delictes dolosos o culposos, quan 
les persones que siguin penalment responsables siguin autoritats, agents, contractats 
o funcionaris d’aquelles, sempre que la lesió o dany sigui conseqüència directa del 
funcionament dels serveis públics que els hi estiguessin confiats. Val a dir que fent-ho 
així, el legislador ha volgut apartar-se, molt significativament, de la regulació de 
l’anterior Codi Penal (1973) que sí disposava la responsabilitat civil subsidiària de 
l’Administració tant pels delictes com per les faltes comeses pels seus funcionaris. 
 

Cal considerar, per tant, que si el CP vigent exclou expressament la possibilitat de 
deduir la responsabilitat civil subsidiària de l’Administració quan es tramitin judicis de 
faltes contra els seus funcionaris, no és per altre raó que per la existència en el nostre 
ordenament jurídic de procediments alternatius que permeten –més aviat, obliguen- a 
deferir a l’Administració la resolució sobre si ha existit o no responsabilitat 
administrativa, i en el seu cas acordar la indemnització que correspongui. 
  

Aquest és l’àmbit i la finalitat específics dels procediments de responsabilitat 
patrimonial de l’Administració, regulats en la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú -articles 139 a 146- 
(en endavant LRJAP), i en el Reglament que els desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 
429/1993. Inclusivament, la interpretació de l’article 121 CP que es defensa es 
conseqüent amb la LRJAP, que després de la reforma de l’article 146 mitjançant la Llei 
4/1999, impedeix fins i tot sol·licitar la responsabilitat civil directa dels funcionaris, 
imposant que aquesta es reclami davant la pròpia Administració.  
 

D’acord amb les normes citades, si un particular ha de ser rescabalat dels danys i 
perjudicis que se li hagin irrogat amb motiu d’una activitat o omissió administrativa que 
no constitueixi delicte, no es pot ja acudir al sistema anterior, que era el imputar la falta 
al personal de la Administració. El nou CP ha “despenalitzat” aquest mecanisme, 
traslladant-lo a la seva seu natural, que no és altre que el procediment de 
responsabilitat patrimonial de l’Administració i l’ulterior procediment davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
 

Pot deduir-se clarament, en suma, la voluntat del legislador d’atribuir el coneixement 
d’aquests assumptes a l’exclusiva competència de la via administrativa, sota el control, 
en el seu cas, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

A més, com té establert la jurisprudència, regeix a aquests efectes el principi 
d’intervenció mínima del Dret penal, en tant que no tota imprudència o negligència, 
qualsevol que sigui el resultat lesiu, ha d’ésser incardinada, sense més, en l’àmbit 
criminal. No resulta possible implantar una responsabilitat penal massiva o en cascada 
i front a qualsevol persona que d’alguna manera hagi tingut connexió amb el fet 
imprudent; l’ordenament jurídic preveu, com s’ha dit, altres remeis per protegir la 
víctima a fi que pugui obtenir la indemnitat total. 
 

Allò que en definitiva tracta d’impedir el legislador, amb la implantació del sistema de la 
responsabilitat patrimonial, és que no s’obri un procediment penal cada vegada que un 
defecte en un servei públic generi un resultat lesiu per als usuaris, en tant que no és 
compatible amb la naturalesa personal i la funció de la responsabilitat penal.    
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Per aquests motius, es considera que la citació adreçada pel Jutjat d’Instrucció núm. 7 
d’Arenys de Mar, citant la Diputació de Barcelona com a denunciada, o en el seu cas 
com a responsable civil subsidiària, en el judici de faltes 417/2010, no s’adiu amb 
l’ordenament jurídic, i vulnera les seves competències pròpies que, de forma 
ineludible, ha d’exercir (art. 12.1 LRJAP). Resta per tant oberta, per tal de defensar 
aquestes competències, la via del conflicte de jurisdicció regulada a la Llei orgànica 
2/1987, de 18 de maig. 
 

En aquest sentit, i d’acord amb el disposat en la norma legal citada, mitjançant aquest 
Dictamen se sotmet, d’una banda, a la aprovació del Ple Corporatiu l’acord a adoptar 
per majoria absoluta de suscitar el conflicte de jurisdicció, requerint d’inhibició al Jutjat, 
i, de l’altra, s’autoritza a aquesta Presidència per plantejar efectivament i concretament 
el conflicte [arts. 10.2  i 3.3 lletra a), respectivament, de la  Llei orgànica 2/1987]. 
 
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 
  

ACORDS 
 

Primer.- Promoure un conflicte de jurisdicció davant el Jutjat d’Instrucció núm. 7 
d’Arenys de Mar, requerint la seva inhibició en el judici de faltes 417/2010 pel que fa a 
la responsabilitat penal i la civil subsidiària de la Diputació de Barcelona, en entendre 
que s’envaeixen pel Jutjat atribucions pròpies d’aquesta atorgades per l’ordenament 
jurídic de forma exclusiva i excloent. 
  

Segon.- Autoritzar el president de la Diputació de Barcelona per plantejar l’esmentat  
conflicte de jurisdicció davant el Jutjat d’Instrucció núm. 7 d’Arenys de Mar en el judici 
de faltes 417/2010. 
 

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

Direcció de Relacions Internacionals 
 

5.- Dictamen de data 19 de gener de 2012, que proposa l’aprovació de l’adhesió 
de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Consell d´Administració de 
l’associació ARC LLATÍ, adoptada a Torí el 2 de desembre de 2011. 
 

ANTECEDENTS 
 
En data 2 de desembre de 2011, el Consell d’Administració de l’Arc Llatí ha adoptat una 
Declaració en la qual, a la vista de la situació de crisi econòmica, financera i social actual 
i de com aquesta està afectant els governs locals socis de l’associació, posa en relleu el 
paper d’aquests actors en el territori per reequilibrar-lo; promoure la cohesió social i el 
benestar dels ciutadans; contribuir a la lluita contra els efectes del canvi climàtic; i 
impulsar el desenvolupament econòmic local i la generació d'ocupació i oportunitats 
per a les empreses, entre d’altres. Pel que fa a les perspectives financeres europees 
2014-2020, l’Arc Llatí declara que s'han d'incrementar els recursos assignats als fons 
estructurals per a la cooperació territorial a la zona del Mediterrani i aposta perquè una 
part dels futurs fons estructurals puguin destinar-se a la cooperació descentralitzada 
entre el Nord i el Sud del Mediterrani i a la promoció d'accions locals, especialment en 
temes com la lluita contra el canvi climàtic. Per últim es remarca la creació d’un fons 
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Arc Llatí per a la cooperació a la Mediterrània, que pretén desenvolupar accions 
concretes amb impacte local en àmbits com l'enfortiment institucional, el 
desenvolupament de l'economia local, la descentralització, i la lluita contra el canvi 
climàtic. 
 
La Diputació de Barcelona participa en l’associació desenvolupant les funcions de la 
Secretaria Permanent i com a membre del Consell d’Administració. En aquesta sessió, 
la corporació va estar representada pel Diputat adjunt a la Presidència, Il.lm. Sr. Joan 
Carles Garcia Cañizares.  
 
Atès l’interès que els continguts d’aquesta Declaració 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 la Declaració del  Consell d’Administració de l’Arc Llatí, de 2 de desembre de 
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 la competència que té atribuïda 
respecte de l’aprovació des convenis marcs o protocols generals a l’epígraf 3.4.i.1 de 
la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada el 8 de setembre de 2011 i 
publicada al BOPB de data 23 de setembre de 2011, donada la rellevància institucional 
de la declaració; 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Consell 
d’Administració de l’Arc Llatí, adoptada a Torí el 2 de desembre de 2011, d’acord amb 
el text que es transcriu a continuació: 
 

“El Consell d’Administració reunit a Torí el 2 de desembre de 2011 declara: 
 

1- El rol dels governs locals intermedis de l’Arc Llatí 
Europa viu una crisi econòmica, financera i social sense precedents que ha dut els 
governs centrals a posar en dubte els governs intermedis, com les diputacions i els 
consells insulars espanyols, les províncies italianes i els departaments francesos. 
Els socis/membres de l’Arc Llatí estan preocupats per les reformes que s’estan 
debatent actualment, entre les quals hi ha la reforma constitucional italiana, que 
compromet les funcions dels governs locals intermedis i té conseqüències negatives 
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pels ciutadans i el territori. L’Arc Llatí rebutja aquestes reformes radicals i dóna 
suport a una racionalització concertada de reformes de l’organització territorial dels 
seus països. L’Associació reafirma que aquests ens locals de segon nivell estan 
presents a la majoria dels països de la Unió Europea (19/27) amb un rol fonamental 
d’enfortiment de la Cohesió Territorial i de impulsor de l’assoliment dels objectius de 
la Cooperació Territorial europea.  
 
Així mateix, els plans d’austeritat i de reajustament econòmic que es duen a terme 
als països de l’Arc Llatí impedeixen que els governs intermedis puguin coordinar la 
prestació de serveis a municipis i ciutadans. En conseqüència, els principis de la 
Carta Europea de l’Autonomia Local no es poden aplicar. 
 
Davant d’aquesta situació, els membres/socis de l’Arc Llatí reafirmen la posició dels 
poders locals intermedis, com a element fonamental en la lluita contra la crisi 
financera i social que afecta Europa i el món. Aquests ens, ja abans de la crisi, al 
20051, representaven només el 5,1% de la despesa corrent del total de la despesa 
subnacional a Itàlia (a on la despesa pública total dels ens subnacionals 
representava el 32% del PIB), el 9,3% a Espanya (a on la despesa pública total dels 
ens subnacionals representava el 53.4% del PIB) i el 32,6% a França (a on la 
despesa pública total dels ens subnacionals representava el 20,4% del PIB). En 
aquest sentit, i considerant les diverses tipologies de competència dels ens locals 
intermedis als països de l’Arc Llatí i de l’heterogènia extensió i demografia del 
territori de referència, la xarxa subratlla que el pes en la despesa pública d’aquest 
nivell de govern, respecte a la funció clau que desenvolupa pels ciutadans i el 
territori, és molt reduït. Sobre tot si es compara amb la resta de nivells subnacionals 
i estatals. A més des de l’inici de la crisi econòmico-financera fins ara aquestes 
despeses, en valors comparables nets, han anat disminuint considerablement. Per 
exemple, un recent i autorevelador estudi2, demostra que el percentatge de 
incidència a nivell de govern provincial sobre la despesa corrent dels ens 
subnacionals a Itàlia a disminuït al 4,5 % al 2010. Segons aquesta recerca, la 
despesa imputable als considerats “costos de la política”3 representen només el 
1,4% del total del pressupost de les províncies, concentrant la resta al 
desenvolupament de les seves funcions directes als ciutadans i als municipis.   
 
El Consell d’Administració renova l’orientació definida en la Moció de recolzament 
als governs locals intermedis aprovada a l’Assemblea General de Torí del 2009, i es 
compromet a reforçar la difusió d’aquest document davant d’instàncies nacionals i 
europees. En aquest sentit, la xarxa actuarà en defensa dels governs locals en 
sinèrgia amb la Confederació Europea dels Poders Locals Intermedis (CEPLI). 
 
Per aquest motiu cal posar en relleu les tasques que fan les nostres diputacions, 
consell insulars, províncies i departaments, de reequilibri dels territoris, promoció de 

                                                 
1 Font: elaboració pròpia de la base de dades de: “Sub-national governments in the European Union”, 
Estudi de Dexia, 2008, basat en dades: Istat, del Ministeri de Finances espanyol i Dexia pel 2005. 
2  “Una proposta per a la reestructuració de les Províncies, que analitza els balanços de les Províncies  i 
demostra la seva eficiència”. Estudi realitzat per la  Universitat  Bocconi (desembre 2011), basat sobre 
dades ISTAT 2008-2010. 
3 “Costos de la Política”: Despeses organització eleccions, sous polítics i altres despeses del funcionament 
polític. 
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la cohesió social, pel benestar dels ciutadans, de contribució a la lluita contra els 
efectes del canvi climàtic, l’impuls del desenvolupament econòmic local i de 
generació d’ocupació i d’oportunitats per a les empreses, entre d’altres. Aquestes 
mesures s’emmarquen en processos de modernització i adaptació de les nostres 
administracions, generant economies d’escala a nivell provincial que afavoreixen la 
col·laboració, així com una prestació de serveis a municipis i ciutadans més eficient. 
 
Cal prestar una especial atenció al paper clau que juguen els governs locals de l’Arc 
Llatí en la promoció i implementació de mesures locals per pal·liar els efectes de la 
crisi econòmica i financera. Segons els resultats de l’estudi “Les mesures anticrisi 
en el territori de l’Arc Llatí” les administracions de nivell provincial han adoptat 
modalitats d’intervenció en funció de les seves realitats locals, i han impulsat 
polítiques de manera autònoma i específica, adaptades a les dinàmiques i els 
impactes de la crisi en el seu territori. Això no obstant, avui més que mai i per tal de 
sortir reforçats de la situació de crisi, cal que les administracions locals intermèdies 
reforcin les funcions dirigides a integrar i racionalitzar les competències i les 
relacions entre els diferents actors implicats en la promoció del territori. 
 
L’Arc Llatí també ha emfasitzat el paper de les entitats intermèdies en la seva 
actuació en la superació els desafiaments clau dels nostres territoris, tal com la 
lluita contra el canvi climàtic. En aquest àmbit, l’Arc Llatí ha participat activament al 
Pacte d’Alcaldes, iniciativa de la Comissió Europea que ressalta la tasca dels 
governs locals tant en la implementació de mesures per a l’eficiència energètica 
d’edificis públics i de reducció d’emissions com en la promoció de sinèrgies 
multinivell i entre els sectors públic i privat. El Pacte d’Alcaldes també contribueix a 
posar de manifest la capacitat del món local de respondre apropiadament als 
desafiaments globals, com és la lluita contra el canvi climàtic. 
 

En aquest sentit, l’Arc Llatí aposta per l’extensió d’aquesta iniciativa europea a la 
conca sud del Mediterrani i promoure l’adaptació a la gestió de recursos hídrics i de 
residus. D’aquesta manera, l’Arc Llatí manifesta la voluntat d’adherir-se a la II 
Declaració de Palmaria, presentada en el context de la segona Conferència sobre 
medi ambient i sostenibilitat (Illa de Palmaria, La Spezia, 14-18 de setembre de 
2011), així com a les orientacions del Pacte d’Istanbul sobre l’aigua (març de 2009).  

 

2 – Les perspectives financeres europees 2014-2020: la política regional i la 
cooperació euromediterrània  
 

El desenvolupament de les funcions dels governs intermedis del nostre territori, així 
com el seu valor afegit a nivell europeu i mediterrani, queden vinculats a la futura 
programació financera de la Unió Europea. Pel que fa a la primera proposta de 
Marc Financer Plurianual 2014-2020, presentada per la Comissió Europea el 29 de 
juny de 2011, l’Arc Llatí considera que s’han d’augmentar els recursos assignats als 
fons estructurals per a la cooperació territorial a la zona del Mediterrani. En aquest 
sentit, l’Arc Llatí recolza el manteniment dels programes MED i ENPI CBC Med. 
 

A més, l’Arc Llatí demana que una part dels futurs fons estructurals es pugui 
destinar a la promoció d’accions locals orientades a la lluita contra el canvi climàtic. 
En aquest sentit, tenint en compte el paper dels governs locals com a actors 
essencials del reequilibri del territori, l’Arc Llatí en sol·licita la participació en els 
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processos de disseny, gestió i avaluació dels programes operatius de fons 
europeus en cadascun dels països.  
 

D’altra banda, l’Arc Llatí aposta per una assignació de recursos europeus per al 
període 2014-2020 que fomenti la cooperació descentralitzada entre el Nord i el 
Sud del Mediterrani.  
 

3 – La consolidació de l’Arc Llatí a la Mediterrània 
 

Amb la voluntat de donar resposta al nou context polític de la regió mediterrània, i 
en línia amb el nou pla estratègic AL 2015 i la declaració política adoptada a 
l’Assemblea General de Carcassone (12 d’abril de 2011), l’Arc Llatí avança cap a la 
creació d’un espai de cooperació descentralitzada amb els socis del Sud del 
Mediterrani. En aquest sentit, la xarxa ha acordat la creació d’un fons Arc Llatí per a 
la cooperació a la Mediterrània, amb la intenció de desenvolupar accions concretes 
amb impacte local en àmbits tals com el reforç institucional, el desenvolupament de 
l’economia local i promoció de l’ocupació, la descentralització, la democràcia social i 
participativa i la lluita contra el canvi climàtic. En aquesta direcció, els resultats del 
projecte LOCALNETCoop, de promoció de la cooperació i educació al 
desenvolupament a la Mediterrània, que es van presentar ahir a Torí, serviran de 
base per a identificar iniciatives, experiències i coneixements dels socis en aquest 
àmbit; així com les metodologies i eines que afavoreixen la implementació d’accions 
de cooperació descentralitzada de manera conjunta en qualitat de xarxa. 
 

En aquest context, esperem que les institucions europees segueixin apostant pel 
reforç dels països del Sud del Mediterrani i que prenguin en consideració l’important 
paper que els governs locals juguen en el desenvolupament d’aquests processos 
de democratització i descentralització. Per últim, l’Arc Llatí i els seus socis 
confirmen el suport a la Unió per la Mediterrània (UpM).” 

 

Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’Arc Llatí. 
 

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

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
6.- Decret de la Presidència de data 16 de desembre de 2011, en virtut del qual 
s’aprova la renúncia a la concertació de l’endeutament previst en el Pressupost 
de la Corporació per a l’exercici 2011. 
 

Per Acord plenari de 18 de novembre de 2010 s’aprovà inicialment el Pressupost General 
de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2011, on s’integren els pressupostos de la 
pròpia Corporació, els dels organismes autònoms: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 
Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària, i les previsions de 
despeses i d’ingressos de l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local (XAL). 
 
En l’aplicació pressupostària 011A0 91300 23000 del capítol 9 de l’estat d’ingressos del 
Pressupost de la Corporació hi ha consignada una previsió per concertar préstecs a llarg 
termini d’ens de fora del sector públic, per import de 17.000.000,00 euros, amb destinació 
a finançar, amb caràcter de recurs afectat, les aplicacions pressupostàries de l’estat de 
despeses 20101 942A0 76200, Programa de Crèdit Local, i 31202 156A0 76260, 
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Transferències a ajuntaments XBMQ, així identificades en l’Annex d’Inversions que 
acompanya el referit pressupost. 
 
La possibilitat d’executar ambdues consignacions, però, es va condicionar a què una 
anunciada modificació de l’article 14.dos del Reial Decret-Llei 8/2010, que impedia a les 
entitats locals acudir al crèdit públic o privat a llarg termini per al finançament de les 
seves inversions de 2011, acabés permetent la concertació de nou endeutament. 
 
Finalment, la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 
2011, aprovà la modificació d’aquella previsió legal i va permetre als ens locals la 
concertació de noves operacions de crèdit a llarg termini per al finançament 
d’inversions a l’exercici 2011, sempre que liquidessin l’exercici 2010 amb estalvi net 
positiu i que el volum total del capital viu no excedís del 75% dels ingressos corrents 
liquidats.  
 
Les disponibilitats líquides de la tresoreria de la Corporació que s'han obtingut al llarg 
d'enguany han permès fer front als venciments dels pagaments de les despeses, tant les 
de caràcter ordinari com les de capital, així com les de naturalesa no pressupostària. 
L'elevada existència dels saldos de la tresoreria en tots els mesos d'enguany no han 
obligat en cap moment a disposar del crèdit a llarg termini abans esmentat. 
 
La darrera acta d'arqueig de la Corporació va ser la del 30 de novembre, la qual va posar 
de manifest una existència de tresoreria de 284 milions d'euros. Per altra banda, com a 
conseqüència de l'elaboració del projecte de pressupost de la Corporació per a l'any 
2012, es va calcular una estimació del romanent líquid de tresoreria a la fi del present 
exercici. Aquest càlcul es va incloure en el document corresponent a l'avançament de la 
liquidació del pressupost d'enguany. La previsió del romanent esmentat es va quantificar 
en 127 milions d'euros, un cop deduïts els imports corresponents al finançament de la 
incorporació dels romanents de crèdit. 
 
Per tant, en base a les disponibilitats líquides immediates que s'han comentat 
anteriorment i la capacitat de finançament a curt termini prevista per la Corporació, 
posada de manifest en l'estimació del romanent de tresoreria a fi d'any, es pot inferir que 
no serà necessari disposar el recurs al crèdit abans esmentat. 
 
La ràtio legal d'endeutament permet mesurar, en termes relatius, la relació entre el saldo 
del deute viu a una data determinada i els ingressos de caràcter ordinari de la darrera 
liquidació del pressupost aprovada. Aquest càlcul aplicat a la Corporació a 31 de 
desembre d'enguany resulta un percentatge estimat del 70,5%. Aquest percentatge és 
inferior al límit màxim del 75% establert legalment perquè les entitats locals puguin 
endeutar-se. 
 
Per tant, en la línia establerta en l'esmentada disposició legal, es considera convenient no 
incrementar l'endeutament de la Corporació. La capacitat de finançament a curt termini 
comentada anteriorment fa que no sigui necessari el recurs al crèdit a llarg termini en el 
present exercici pressupostari. 
 
Com sigui que la Corporació disposa dels recursos propis suficients per finançar els 
projectes d'inversió esmentats en l'apartat primer d'aquest decret, procedeix modificar 
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l'afectació inicialment establerta en l'annex d'inversions del pressupost d'enguany i 
considerar que es finançaran mitjançant els recursos propis de la Corporació. 
 
Vist l’apartat 2.4.j) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- RENUNCIAR a la concertació de l’operació d’endeutament per import de 
17.000.000,00 euros prevista en l’aplicació pressupostària 011A0 91300 23000  del 
capítol 9 de l’estat d’ingressos del Pressupost de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2011. 
           
Segon.- DETERMINAR que les inversions previstes en les aplicacions pressupostàries 
de l’estat de despeses 20101 942A0 76200, Programa de Crèdit Local, i 31202 156A0 
76260, Transferències a ajuntaments XBMQ, del referit Pressupost, es financin 
íntegrament amb càrrec als ingressos corrents de l’exercici. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de la Diputació de Barcelona en 
la primera sessió que se celebri. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
7.- Dictamen de data 10 d´octubre de 2011, que proposa la regularització i 
actualització de la relació de béns així com les condicions de treball del personal 
relacionat dels serveis de salut mental i sociosanitari dels Centres Assistencials 
Dr. Emili Mira i López – CAEMIL, objecte de traspàs a la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 29 de desembre de 2009 la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona signaren el conveni regulador del traspàs al primer dels serveis 
assistencials de salut mental i sociosanitari (Centres assistencials Dr. Emili Mira i 
López –CAEMIL-). 
 
El conveni referit es va aprovar amb el següent articulat: 
 
Primer.- Objecte: efectivitat del traspàs 
Segon.- Transferències de la Diputació de Barcelona 
Tercer.- Patrimoni: béns immobles objecte de traspàs integrats al complex assistencial 
Emili Mira i López 
Quart.- Béns mobles i vehicles objecte de traspàs 
Cinquè.- Règim de cessió 
Sisè.- Caràcter del títol amb el qual s’efectua i vinculació de la cessió 
Setè.- Obres en curs 
Vuitè.- Plans d’autoprotecció 
Novè.- Delimitació d’espais, serveis comuns i servituds 
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Desè.- Pla especial 
Onzè.- Seguretat 
Dotzè.- Tributs 
Tretzè.- Usuaris del pavelló Canigó 
Catorzè.- Sistemes d’informació i telecomunicacions 
Quinzè.- Règim de transferència a la Generalitat del personal adscrit als serveis 
assistencials Emili Mira i López 
Setzè.- Previsions específiques en relació als complements 
Dissetè.- Ordenació de les relacions vinculades a l’activitat assistencial dels centres 
Emili Mira i López 
Divuitè.- Integració dels nous recursos en el marc organitzatiu de la Generalitat 
Dinovè.- Comissió mixta de seguiment 
Vintè.- Règim de gestió transitori 
Vint-i-unè.- Vigència 
 
Tot desplegant el seu articulat i com a annexos al conveni s’hi van relacionar: 
 
1. Serveis assistencials, inclòs el seu dimensionament, que són objecte de traspàs. 
2. Pla de viabilitat. 
3. Béns. 

3.1. Plànol d’ubicació dels immobles del recinte. 
3.2. Relació de béns mobles i vehicles. 
3.3. Relació de fets econòmics amb indicació de dades comptables dels edificis 

cedits.  
3.4. Relació d’equipaments informàtics i de telecomunicació  

4. Recursos humans.  
4.1. Relació nominal dels funcionaris de carrera en servei actiu que es 

transfereixen a la Generalitat de Catalunya. 
4.2. Relació nominal del personal funcionari sanitari assistencial transferit a la 

Generalitat de Catalunya en situació d’excedència voluntària. 
4.3. Estructura retributiva del component del complement específic i del 

complement de productivitat. 
4.4. Imports inicials del component del complement específic fix i del complement 

personal transitori del personal funcionari sanitari assistencial transferit. 
4.5. Condicions de treball transitòries. 
4.6. Relació nominal del personal laboral fix subrogat. 
4.7. Imports inicials del complement personal transitori del personal funcionari no 

assistencial transferit. 
5. Relacions vinculades a l’activitat assistencial objecte de successió. 

5.1. Convenis.  
5.2. Contractes.  
5.3. Relació de pòlisses objecte de subministrament continu. 

6. Plànol de situació de les càmeres de seguretat exterior. 
 
L’aplicació del conveni ha posat de manifest la necessitat d’ajustar per excés o per 
defecte les dades reflectides a la relació de béns aprovada amb el conveni, la qual 
cosa implica regularitzar i actualitzar el seu annex 3.2 tot incorporant, d’acord amb 
l’informe emès en data 3 de juny de 2011 pel cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària, el valor del sòl dels edificis traspassats i el dels projectes d’obra en curs, 
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ja finalitzats, així com aprovar dos nous llistats de béns a transferir que s’afegirien a la 
relació inicialment aprovada i un nou llistat de béns a revertir que es detraurien del citat 
annex. 
 
Així mateix, les condicions de treball de certes persones detallades en diferents 
apartats de l’annex 4 del conveni de traspàs han reflectit dades que comporten de la 
mateixa manera la seva regularització mitjançant la conseqüent substitució de les 
condicions i quanties reflectides per les existents en el moment d’efectivitat del 
traspàs, d’acord amb l’informe de data 8 de juny de 2011 de la Direcció dels Serveis 
de Recursos Humans. 
 

En compliment del que disposa la clàusula dinovena del conveni, la comissió mixta de 
seguiment prevista per a la resolució de quantes qüestions se’n derivin de la seva 
aplicació va acordar proposar les regularitzacions i actualitzacions referides en els 
paràgrafs anteriors en les seves reunions de 15 de desembre de 2010 i 24 de març de 
2011. 
 

En cap cas, la regularització i actualització que es proposa afecta al règim econòmic 
previst en el conveni de traspàs, no derivant-se cap nova obligació per a la Diputació 
de Barcelona. 
 

Així, en aplicació del que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, s’escau subsanar 
i ajustar les necessitats detectades. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- REGULARITZAR i actualitzar: 
 

a) La relació de béns aprovada en l’annex 3.2 del conveni regulador del traspàs a 
la Generalitat de Catalunya dels serveis assistencials de salut mental i 
sociosanitari (Centres assistencials Dr. Emili Mira i López –CAEMIL-) 
mitjançant l’aprovació de cinc nous llistats (annexos I a V d’aquest dictamen): 

 
I. Valor del sòl dels edificis traspassats a la Generalitat de Catalunya 
II. Valor dels projectes d’obra en curs ja finalitzats 
III. Béns a cedir en propietat a la Generalitat de Catalunya 
IV. Béns existents al Centre Martí Julià a cedir en propietat a la Generalitat 

de Catalunya 
V. Béns mobles a revertir a la Diputació de Barcelona 
 

b) Els apartats 1, 4 i 7 de l’annex 4 –recursos humans- al citat conveni de traspàs 
de conformitat amb el que es fa constar a l’annex VI d’aquest dictamen.     

 
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a la Generalitat de Catalunya i al Consorci 
Mar Parc de Salut. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
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Organisme de Gestió Tributària 
 
8.- Dictamen de data 17 de gener de 2012, que proposa l’aprovació de la 
subscripció del Conveni de col·laboració entre l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta de Catalunya 
per a la prestació del servei de notificació electrònica. 
 
L’article 27 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
Serveis Públics estableix que les Administracions Públiques utilitzaran mitjans 
electrònics en les seves comunicacions amb els ciutadans. En concret, estableix 
l’apartat 6 del citat precepte que reglamentàriament, les Administracions Públiques 
podran establir l’obligatorietat de comunicar-se amb aquestes utilitzant només mitjans 
electrònics, quan els interessants es corresponguin amb persones jurídiques o 
col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica o tècnica, 
dedicació professional o altres motius acreditats tinguin garantit l’accés i la 
disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. 
 
A l’àmbit de la normativa autonòmica que ens resulta d’aplicació, el Parlament de 
Catalunya aprovà dues Lleis molt rellevants, que són la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 
29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya;  
els seus principis i mandats estan molt presents en les actuacions de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta les notificacions electròniques l’article 43.2 de la Llei 
26/2010 disposa que les administracions públiques poden establir per reglament 
l’obligatorietat de comunicar-se amb elles utilitzant només mitjans electrònics, quan els 
interessats siguin persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que, per raó 
de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius 
acreditats tinguin garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris i 
la seva disponibilitat. 
 
L’apartat 4 de l’esmentat article 43 de la Llei 26/2010, en la seva redacció donada per 
la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa, disposa que en els procediments iniciats d’ofici, l’administració pública 
només pot utilitzar i requerir les comunicacions electròniques en les relacions amb els 
interessats si aquests ho accepten, llevat que s’hagi establert per reglament l’obligació 
de comunicar-s’hi utilitzant només mitjans electrònics. 
 
A més, pel que fa a les sancions per infraccions  de trànsit,  en compliment del previst 
a l’article 59 bis del Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a 
Motor i Seguretat Vial, a partir de 25 de maig de 2012 és obligatori practicar les 
notificacions de forma electrònica, quan s’adrecin a titulars d’autoritzacions o de 
vehicles que tinguin assignada direcció electrònica vial (DEV). 
 
Així mateix, quan s’hagin de notificar actes o resolucions relatives a infraccions de 
trànsit en un domicili físic i no fos possible el lliurament de la notificació, es donarà por 
complimentat el tràmit, mitjançant la publicació en el Tauler Edictal de Sancions de 
Trànsit (TESTRA). 
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La realització material de les notificacions electròniques en la  DEV, o en el TESTRA, 
requereix l’accés a una plataforma  tecnològica, que pot  ser la que està operativa  en 
la seu de la Direcció General de Trànsit, o la que actualment es troba  en fase final de 
desenvolupament per part del  Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
 
Vist l’informe de la Directora de Gestió Tributària, on s’analitza la necessitat de remetre 
per mitjans electrònics les notificacions de denúncies i sancions per infraccions de 
trànsit comeses en vies públiques de Municipis que han delegat les seves 
competències en la Diputació de Barcelona . 
 
Atès el significatiu estalvi de costos que pot dimanar per a l’ORGT per la pràctica de 
notificacions electròniques, aplicades a l’àmbit de la gestió i la recaptació  dels 
ingressos de dret públic municipals. 
 
Vista la proposta de conveni que, amb l’objectiu de prestar el servei de notificació 
electrònica, ha  presentat el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.  
 
Atès que les competències reservades al ple de la Diputació de Barcelona per l’article 
26 dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència, a proposta del Consell Directiu de l’Organisme de Gestió Tributària i previ 
dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al ple de la 
Diputació de Barcelona l’adopció dels següents, 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar la subscripció del conveni  de col·laboració entre l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya per a la prestació del Servei de Notificació Electrònica. 
 
El text del conveni a subscriure per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona és el següent: 
 
 
 

“Barcelona,  
 

REUNITS 
 
D’una part el Sr. Miquel Salazar i Canalda, com Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona (en endavant ORGT). 
  
D’altra part el Sr. Joan A. Olivares Obis, director gerent del Consorci Administració Oberta 
de Catalunya (en endavant Consorci AOC), actua per autorització de signatura de la 
presidenta del Consorci AOC (resolució de 13 de maig de 2011).  
 
Ambdues parts tenen i es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a l’atorgament 
d’aquest document i  
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EXPOSEN 
 
El Consorci AOC presta un servei per a resoldre un aspecte clau en la tramitació 
electrònica, com és el de les notificacions oficials dels actes administratius produïts en 
l’actuació administrativa. Aquest servei, que es posa a disposició de les administracions 
públiques catalanes, ofereix les funcionalitats següents:  
 
 Un lloc web personalitzat que actua com a dipòsit de les notificacions             

telemàtiques. Aquest lloc incorpora mecanismes de xifratge en les transmissions per tal 
de garantir la confidencialitat de les dades, i, segell de data i hora per acreditar el 
moment del dipòsit de la notificació i de l’accés per part de l’interessat al seu contingut.  

 Mecanismes d’accés dels interessats al servei de notificacions a través de pantalles 
“marca blanca” o mitjançant la web de l’ORGT que accedirà al servei eNOTUM seguint el 
protocol definit pel Consorci AOC.  

 Mecanismes d’accés dels interessats amb autenticació a través de certificat digital que 
garanteixen la identitat .  

 Sistemes de còmput dels terminis.  
 Sistemes d’alerta del dipòsit de notificacions per als interessats via correu electrònic i/o 

missatge curt al telèfon mòbil.  
 Mecanismes de generació de les notificacions a través del servei de la plataforma 

EACAT o bé a través de serveis web.  
 Mecanismes de generació d’informe de l’estat de les notificacions.  
 
Mitjançant la utilització d’aquest servei, les administracions podran adreçar per mitjans 
electrònics les notificacions dels seus actes i resolucions als interessats que ho hagin 
sol·licitat, amb totes les garanties jurídiques i tècniques. El servei que s’ofereix compleix els 
requisits establerts per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
Serveis Públics, en tant que permet acreditar la data i l’hora en què es produeixi la posada a 
disposició de l’interessat de l’acte objecte de notificació; i la data i hora d’accés al seu 
contingut per part de l’interessat.  
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona està interessat en la 
utilització del servei eNOTUM prestat pel Consorci AOC per a practicar les notificacions dels 
seus actes per mitjans electrònics ja que això suposa una economia de temps i de mitjans 
que els és beneficiosa.  
 
Per tot l’exposat les parts acorden subscriure un conveni de col·laboració que es regirà pels 
següents,  
 

PACTES 
Primer.- Objecte  
 
L’objecte del present Conveni és regular les condicions de prestació del servei de notificació 
electrònica (e-NOTUM) per part del Consorci AOC a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Segon.- Obligacions del Consorci AOC  
 
El Consorci AOC en la prestació del servei de notificació electrònica adquireix les 
obligacions següents: 
 
1. Cost del servei  
El Consorci AOC assumeix els costos de manteniment i explotació del sistema, l’atenció de 
primer nivell al personal usuari del servei de l’ORGT quan aquest fa servir les pantalles 
d’usuari habilitades a tal efecte, i el cost dels SMS associats a les notificacions.  
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2. Millora del servei  
El Consorci AOC podrà fer els tractaments estadístics i les agregacions de dades que 
consideri necessàries per a la correcta prestació del servei i la seva millora.  
 
3. Conservació i evidències electròniques  
El servei e-NOTUM generarà evidències electròniques suficients del procés de notificació i 
les posarà a disposició de l’ORGT durant un període màxim de dos anys. En cap cas es 
considerarà que e-NOTUM presta servei d’arxiu electrònic parcial de l’expedient essent 
obligació de l’ORGT la conservació legal d’aquesta documentació i les corresponents 
evidències.  
 
4. Veracitat de les dades  
El Consorci AOC no és responsable de la veracitat i legalitat de les dades que 
subministrades per l’ORGT es notifiquin als interessats.  
  
5. Acords de nivell de servei.  
El Consorci AOC s’obliga a complir el servei d’acord amb les especificacions tècniques i 
l’acord de nivell de servei publicat al web www.aoc.cat.  
 
Les modificacions substancials de les especificacions tècniques i de l’acord de nivell de 
servei haurà de comunicar-se a l’ORGT, el qual disposarà d’un termini de 15 dies, des de la 
data de notificació de la modificació, per denunciar el conveni.  
 
Tercer.- Obligacions de l’ORGT  
 
L’ORGT accepta les condicions de prestació del servei e-NOTUM i adquireix els 
compromisos següents:  
  
1. Per tal de poder configurar l’ORGT com a nou usuari de l’e-NOTUM caldrà definir les 
condicions d’utilització mitjançant el “formulari d’alta al servei e-NOTUM”, disponible a la 
pàgina web www.aoc.cat.  
 
2. Per a la generació de les notificacions l’ORGT pot utilitzar indistintament qualsevol dels 
mecanismes següents:  
 
• integrar els seus sistemes d’informació al servei eNOTUM mitjançant serveis web, que 
necessitarà comunicació específica al Consorci AOC.  
• a través del servei de generació de notificacions disponible a la plataforma EACAT.  
 
3. Per a l’accés per part dels interessats a les notificacions l’ORGT optarà per un dels 
mecanismes següents:  
 
• a través de les pantalles creades pel Consorci AOC (“marca blanca”)  
• mitjançant el web de l’ORGT que accedirà al servei eNOTUM seguint el protocol definit pel 
Consorci AOC.  
 
4. El desenvolupament de la creació de l’accés des del web de l’ORGT al lloc web 
personalitzat ofert pel servei e-NOTUM i les tasques necessàries per recavar el 
consentiment dels interessats, necessari per practicar les notificacions electròniques.  
5. La gestió corresponent en els supòsit que s’acceptin usuaris que accedeixin a l’e-NOTUM 
amb funcions de representació.  
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Quart .- Coordinació i seguiment  
 
Per al seguiment dels serveis objecte d’aquest conveni l’ORGT designarà una persona 
responsable de la coordinació i el correcte abast del servei e-NOTUM.  
 
Cinquè.- Protecció de dades de caràcter personal LOPD  
 
El Consorci AOC tractarà les dades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) i 
ha adoptat i implantat les mesures de seguretat de nivell mig previstes al Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
LOPD.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 12 de la LOPD, l’accés per part del Consorci AOC a 
les dades que li trameti l’ORGT per a la prestació del servei de notificació electrònica, no es 
considerarà cessió ni comunicació de dades, ja que l’accés i tractament de les dades és 
necessari per a la realització del servei. 
  
El Consorci AOC actua com a encarregat del tractament de les dades que li subministri 
l’ORGT i, en conseqüència, no aplicarà ni utilitzarà les dades per a cap altra finalitat que no 
sigui l’execució del servei de notificació que s’estableix en aquest conveni. Així mateix, 
tampoc comunicarà aquestes dades a tercers, sota cap concepte.  
 
Un cop finalitzada la prestació del servei, les dades de caràcter personal rebudes pel 
Consorci AOC en virtut de la utilització d’aquest servei seran destruïdes del sistema.  
 
Sisè.- Durada del Conveni  
 
La vigència d’aquest conveni és de dos anys des de la data que consta en l’encapçalament i 
es prorrogarà automàticament per períodes successius d’un any, tret que qualsevol de les 
parts el denunciï per escrit.  
 
Si es denúncia la vigència del conveni per part del Consorci AOC, aquesta haurà de 
comunicar-se amb una antelació d’un any. Per la seva part, la denúncia efectuada per 
l’ORGT haurà de ser comunicada amb una antelació mínima de 4 mesos.  
 
Setè.- Causes d’extinció  
 
Són causes d’extinció del present conveni:  
a. El transcurs de la vigència del present acord  
b. El mutu acord de les parts manifestat per escrit.  
c. L’ús de l’aplicació per a finalitats diferents a les que en motiven la cessió.  
d. L’incompliment greu i reiterat per qualsevol de les dues parts d’alguna de les 

estipulacions essencials del conveni i dels seus annexos i addendes  
e. La impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni.  
f. La denúncia de la vigència del conveni per qualsevol de les parts. La denúncia efectuada 

per l’ORGT haurà de ser comunicada amb una antelació mínima de 4 mesos.  
g. Qualsevol altra prevista en la normativa vigent d’aplicació  
 
Qualsevol transgressió de les estipulacions del present conveni permetrà a la part 
perjudicada optar per exigir el compliment o la seva resolució.  
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Vuitè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent  
 
Aquest conveni te naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes que 
poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts 
se sotmeten a la Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni amb efectes des de la data 
esmentada a l’encapçalament.  
 
Per l’ORGT      Pel Consorci AOC  
Miquel Salazar i Canalda    Joan A. Olivares i Obis  
Gerent      Director gerent “ 

 
Segon.- Facultar el Sr. Miquel Salazar i Canalda, Gerent d’aquest Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb DNI 46.319.347 F, per signar el  
conveni a què fa referència l’acord primer. 
 
Tercer.- Publicar el text íntegre del conveni, una vegada subscrit, en el butlletí oficial 
de la província de Barcelona per a general coneixement i efectes.  
 

I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
9.- Dictamen de data 16 de desembre de 2011, que proposa restar assabentat de 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en relació a revocar la 
delegació de les funcions de gestió i recaptació voluntària de la Taxa per Servei 
d’Escola Bressol municipal. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en sessió extraordinària celebrada el dia 7 
de novembre de 2011, va aprovar ratificar l’acord pres per la Junta de Govern local en 
data 13 de juliol de 2011 en relació a revocar la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, respecte a les funcions de gestió i recaptació voluntària de la Taxa per 
servei d’Escola Bressol municipal, per acord del Ple de data 28 de setembre de 2009. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTAT de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac de data 7 de novembre de 2011 en relació a revocar la delegació efectuada a 
la Diputació de Barcelona, respecte a les funcions de gestió i recaptació voluntària de 
la Taxa per servei d’Escola Bressol municipal per acord del Ple de data 28 de 
setembre de 2009. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i procedir a la 
publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
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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 en resta assabentat. 
 
10.- Dictamen de data 20 de desembre de 2011, que proposa l’ acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del 
Vallès, 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 Castellar del Vallès en data 29 de novembre de 2011 acordà 
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit 
acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès, en data 29 de novembre 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: 
 
- Tarifa corresponent als servei de teleassistència, del preu públic per la prestació del 
servei d’atenció domiciliària 
 Realitzar liquidacions per a determinar el deute en concepte de preu públic. 
 Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris. 
 Practicar notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
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 Concedir i/o denegar exempcions i bonificacions. 
 Recaptar els deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptar els deutes en període executiu. 
 Liquidar els interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resoldre els expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resoldre els 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’acorda per unanimitat, l’aprovació. 
 
11.- Dictamen de data 20 de desembre de 2011, que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, 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 les Franqueses del Vallès en data  24 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. 
 
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. 
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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 
les Franqueses del Vallès, en data 24 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’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 

12.- Dictamen de data 16 de desembre de 2011, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada per l’assemblea de la Junta de la l’Entitat Urbanística 
col·laboradora de conservació del IV Polígon de Martivell, del terme municipal de 
Gelida, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
d’ingressos de dret públic de caràcter urbanístic. 
 

L’assemblea de la  Junta de l’Entitat Urbanística de Conservació del IV Polígon de 
Martivell de Gelida en data 19 de desembre de 2010 acordà la delegació a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació d’ingressos de dret públic de 
caràcter urbanístic, tant en període voluntari com en període executiu, de titularitat de 
dita entitat. 
 
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. 
 
D’acord amb l’article 123 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, les entitats urbanístiques tenen caràcter 
administratiu, amb personalitat jurídica i plena capacitat per assolir els seus fins, estant 
facultades per fer us de la via de constrenyiment per a l’exacció de les quotes, 
titularitat que els correspon. 
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L’Entitat Urbanística col·laboradora de conservació del IV Polígon de Martivell de 
Gelida està interessada en què la Diputació de Barcelona porti a terme la gestió i la 
recaptació, en període de pagament voluntari i executiu, dels ingressos de dret públic 
que es diran. Amb aquest fi i a l’empara del que es preveu als articles 7.1 i 8.4 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, l’article 116.1 de las Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic 
i procediment de les administracions públiques de Catalunya i article 8.b) del 
Reglament general de recaptació, aprovat pel RD 939/2005, de 29 de juliol, la Junta de 
l’Entitat Urbanística de Conservació del IV Polígon de Martivell de Gelida adoptà 
l’acord de delegació de determinades facultats, relatives a la recaptació dels seus 
ingressos, amb l’abast i el contingut que es detallen al punt primer de la part 
dispositiva d’aquest dictamen.  
 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Gelida, com a entitat de tutela, mitjançant acord 
plenari municipal de data 22 de novembre de 2011 va donar el vistiplau a aquesta 
delegació, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la Corporació  i, paral·lelament, va acordar delegar la recaptació executiva de les 
quotes d’aquesta entitat segons el que preveu la legislació urbanística, al igual que ho 
ha fet amb la recaptació de determinats tributs i altres ingressos de dret públic 
municipal.   
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada per l’assemblea de la Junta de l’Entitat 
Urbanística de Conservació del IV Polígon de Martivell de Gelida en data 19 de 
desembre de 2010 i de la delegació efectuada pel ple de l’ajuntament de Gelida, en 
data 22 de novembre de 2011 com a l’administració de tutela de dita entitat a favor de 
la Diputació de Barcelona de les competències de recaptació dels recursos de dret 
públic, tant en període voluntari com executiu, titularitat d’aquesta Entitat. El contingut 
de les delegacions abastarà les següents funciones:  
 

- L’emissió d’instrument de cobrament, corresponent al conjunt de quotes, tant 
ordinàries com extraordinàries i notificació de les mateixes. 

- La determinació dels períodes de cobrament en voluntària pel que fa als 
ingressos amb la recaptació delegada. 

- La recaptació en període voluntari de les quotes corresponents. 
- Expedició de la provisió de constrenyiment i pràctica de la seva notificació. 
- La recaptació en via de constrenyiment de les quotes corresponents. 
- La liquidació dels interessos de demora. 
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- La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes de gestió 
recaptatòria. 

 
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 a l’acord segon que consta en l’acord de delegació de l’entitat urbanística 
delegant.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació a l’entitat urbanística delegant i a 
l’ajuntament de Gelida i procedir a la publicació dels acords 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’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
13.- Dictamen de data 22 de desembre de 2011, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Martorell, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats tributs i ingressos de dret públic municipals.  
 
El ple de l’Ajuntament de Martorell en data 19 de desembre de 2011 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
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.- 1.- Acceptar  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Martorell, en 
data 19 de desembre  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: 
 
- 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. 
 
2.- Acceptar  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Martorell, en data 19 de 
desembre  a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació en 
executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
I.-  Impost sobre béns immobles 
II.-  Impost sobre activitats econòmiques 
III.-  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
IV.- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
V.-  Contribucions especials 
VI.-  Taxa per expedició de documents 
VII.-  Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer 
VIII.-  Taxa per llicències urbanístiques 
IX.-  Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions 
X .-  Taxa de cementiri municipal 
XI.-  Taxa pel servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans 
XII.-  Taxa per retirada de vehicles abandonats estacionats defectuosa o 

abusivament a la via pública 
XIII.-  Taxa per la conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local 
XIV.-  Taxa per la prestació de serveis d’atenció a les persones 
XV.-  Taxa per la prestació del servei de la fira comercial i industrial 
XVI.-  Taxa per la prestació del servei de transport urbà de viatgers del municipi de 

Martorell 
XVII.-  Taxa pel subministrament d’aigua potable 
XVIII.-  Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis de subministraments d’interès general i ocupacions 
del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 

XIX .-  Taxa per l’ús privatiu de la via pública i del domini pública 
XX.-  Taxa del mercat municipal de Les Bòbiles 
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XXI.-  Taxa d’entrada de vehicles i reserva de la via pública per aparcament i 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe 

XXII.-  General de preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones 
XXIII.-  Reguladora del preu públic per la prestació de serveis en el viver d’empreses 

i club de l’emprenedor de Martorell 
XXIV.-  Quotes d’urbanització 
XXV.-  Execucions subsidiàries 
XXVII.- Sancions administratives 
XXVII.-  Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
XXVIII.-  Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui 

liquidar 

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords 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’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
14.- Dictamen de data 22 de desembre de 2011, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Martorell, a favor de la Diputació 
de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per 
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació 
de vehicles de motor i seguretat viària. 
 

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

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Martorell en data 
19 de desembre de 2011, a favor de la Diputació de Barcelona, de les competències 
de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.  
 
Les  competències delegades abasten les funcions següents: 
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de 
Trànsit. 

b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i 
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent. 

c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent 
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual 
s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, modificat per la Llei 18/2009 de 23 de novembre. 

e. Dictar provisions de constrenyiment.  
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.  
g. Liquidar interessos de demora. 
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.  
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
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j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori.  

k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament.  

l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les 
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació. 

m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 

 
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es 
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació 
 

Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 

I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
15.- Dictamen de data 9 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament del Masnou, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament del Masnou en data 22 de desembre de 2011 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
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. 
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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 del Masnou, en 
data 22 de desembre 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 deute tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament del Masnou, en data 22 de 
desembre de 2011  a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
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 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
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 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – Taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

VII – Taxa de cementiri 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
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 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 – Taxa de clavegueram 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Taxa per llicències urbanístiques 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Contribucions especials 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Quotes d’urbanització 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Execucions subsidiàries 

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

XIV – Sancions administratives 

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

XV – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 

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

XVI – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords 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’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
16.- Dictamen de data 9 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament del Masnou, a favor de la Diputació 
de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per 
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació 
de vehicles de motor i seguretat viària. 
 

La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de 
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de 
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multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la 
província que deleguin les seves competències en la Diputació. 
 

Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament del Masnou, l’Ajuntament ha delegat en la 
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades 
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària 
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i 
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres 
exaccions de dret públic. 
 

Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats 
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i 
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a 
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la 
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a 
termini.  
 

Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 4 de maig de 2011. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Masnou en data 
22 de desembre de 2011, a favor de la Diputació de Barcelona, de les competències 
de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.  
 
Les  competències delegades abasten les funcions següents: 

 
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels registres de la Direcció General 
de Trànsit. 

b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i 
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent. 

c. Notificar les sancions imposades per l'alcalde o òrgan municipal competent 
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d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als 
efectes previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel 
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, modificat per la Llei 18/2009 de 23 de novembre 

e. Dictar provisions de constrenyiment.  
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.  
g. Liquidar interessos de demora. 
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.  
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori.  
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament.  
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària i donar-ne trasllat a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, en el cas que 
resulti aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació. 

m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 

 
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es 
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació 
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
17.- Dictamen de data 20 de desembre de 2011, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montmeló, a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Montmeló en data 29 de novembre 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. 
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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, 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 
Montmeló en data 29 de novembre 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 pel Servei de Clavegueram 
 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’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
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18.- Dictamen de data 9 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i/o recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en data 3 de gener de 2012 
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i/o 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 
Santa Perpètua de Mogoda, en data 3 de gener de 2012 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
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 practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Impost sobre activitats econòmiques 
 Emissió de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – 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. 
 
IV – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

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

per l'ORGT. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
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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. 
 
VI - Altres taxes per prestacions de serveis o per ocupacions de domini públic: Taxa 
per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i 
les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, Taxa per la 
llicència o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, Taxa per 
les entrades de vehicles mitjançant les voreres i reserves de via pública. Taxa per la 
gestió dels residus municipals, Taxa per expedició de documents administratius, Taxa 
per utilització de l'escut del municipi, Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles 
de lloguer, Taxa sobre els serveis prestats al Mercat Municipal, Taxes sobre tramitació 
d'instruments urbanístics, Taxa per llicències i permisos municipals ambientals, Taxa 
pel servei de recollida de vehicles abandonats a la via pública, Taxa per l'ocupació de 
terrenys d'us públic amb materials de construcció, Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús 
públic amb taules i cadires i altres instal·lacions amb finalitat lucrativa, Taxa per la 
instal·lació de quioscos en la via pública, Taxa per ocupacions de subsòl, el sòl i la 
volada de la via pública, Taxa per l'aprofitament especial de zona reservada per 
aparcament de vehicles, Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb la instal·lació 
de llocs de venda, Taxa per l'explotació especial de locals instal·lats en béns de domini 
públic, Taxa per la utilització dels serveis i de les instal·lacions esportives municipals, 
Taxa per la utilització d'espais públics per a l'exhibició d'anuncis, Taxa per la utilització 
d'espais públics, Taxa per l'estacionament en horari limitat dels vehicles de tracció 
mecànica, Taxa per la utilització de la Deixalleria Municipal, Taxa per serveis especials 
de vigilància, Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica i altres 
Taxes que es puguin aprovar. 
 
 Emissió de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l'empresa 
transportista d'energia elèctrica. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
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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 i efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - Altres Ingressos: preus públics 
 Emissió de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

Les liquidacions per ingrés directe practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Quotes d'urbanització 
 Pràctica de les notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe 

practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X - Altres ingressos: sancions administratives, ingressos derivats d'actuacions 
urbanístiques, execucions subsidiàries, repercussions de costos, responsabilitat de 
danys, costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius i altres 
ingressos de Dret públic no indicats específicament en apartats anteriors. 
 Pràctica de les notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe 

practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitza! 

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

19.- Dictamen de data 20 de desembre de 2011, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tagamanent, 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 Tagamanent en data 29 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 

 
ACORDS 

 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Tagamanent en data 29 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: 
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- Taxa pel servei de clavegueram 
 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 

Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 

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

 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). 
 
Finalitzada la lectura i estudi dels punts que integren l’ordre del dia, la Presidència 
dóna pas a la part referent al seguiment i control de la gestió corporativa. En aquest 
sentit, cedeix la paraula a la Secretaria General perquè doni lectura de la Moció 
presentada pel Grup d’ICV-EUiA-EPM, que és del tenor literal següent: 
 
1.- Moció que presenta el Grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona, 
relativa a impulsar l’assessorament als municipis per incorporar la tarifació 
social en els serveis i equipaments públics municipals. 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atès que els Ajuntaments com a administració més propera a la ciutadania, rep amb 
major intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant a una gran part 
de la nostra societat. 
 
Atès que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de 
major dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos dels ens locals 
l’Ajuntament i la manca d’un finançament adequat.  
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Atès que aquesta institució manté la voluntat de seguir treballant per un món local 
actiu contra la crisi i per seguir donant suport als Ajuntaments en un moment de grans 
dificultats financeres pels ens locals i de grans necessitats socials entre la ciutadania. 
 
Atès que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, per la 
qual cosa prenen rellevància conceptes com el criteri de renda personal o altres 
anàlegs a l’hora de determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris 
d’atenció a les persones però de gran importància per a la ciutadania. 
 
Atès que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat 
municipal és imprescindible per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en 
pugui quedar exclòs per motius econòmics. 
  
Atès que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics 
municipals, segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política 
fonamental per a l’equitat i la inclusió social, i que permet superar les barreres d’accés 
que tenen alguns ciutadans a determinats serveis i activitats municipals.  
 
Atès que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei 
segons el nivell de renda de les persones usuàries (i d’altres circumstàncies personals 
i/o familiars), establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que 
cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei. 
 
Atès que es necessari incrementar i enfortir la transparència dels sistemes de preus 
públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels usuaris i 
la capacitat redistributiva de les polítiques municipals. 
 
Atès que aquest model de tarifació social s’està aplicant amb èxit en els serveis 
d’alguns municipis de la província, generant una major sostenibilitat dels mateixos i 
ampliant les prestacions públiques d’aquells col·lectius que per motius de renda, 
anteriorment quedaven exclosos.  
 
Per tot això, el Ple de la Diputació de Barcelona pren els següents  
 

ACORDS: 
 
PRIMER: Impulsar l’assessorament als municipis de la província, per tal de donar 
suport tècnic en la implementació d’un sistema de tarifació social sobre els preus 
públics municipals dels serveis, equipaments i activitats que presten els ajuntaments, i 
que s’ajusti a la renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la 
perspectiva de la redistribució de la riquesa. 
 
SEGON: Fomentar l’assessorament de la Diputació als municipis per tal de 
desenvolupar un Model d’Ordenança de Tarifació Social sobre els preus públics dels 
serveis, equipaments i activitats municipals.”  
 
Tot seguit la Presidència obre un torn d’intervencions i en primer lloc dóna la paraula al 
portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, que manifesta que afortunadament, 
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aquesta moció és aprovada per unanimitat per tots els grups i en la seva part 
expositiva, a la qual han donat lectura, ja ha quedat molt ben argumentada.  
 
Durant més de trenta anys de democràcia municipal, afegeix, els ajuntaments hem 
posat a l’abast de la ciutadania tot un seguit de serveis municipals, d’atenció a les 
persones, de pràctica de l’esport, d’accés a la cultura que formen part, avui, del gruix 
del que és l’Estat, l’incipient Estat (i en perill) del Benestar al nostre país. Des de la 
legislatura anterior, en el govern de la Diputació de Barcelona, els companys i 
companyes que formaven part del meu Grup van impulsar, concretament des de l’Àrea 
d’Educació de la Diputació de Barcelona, l’assessorament per tal que els municipis 
poguessin aplicar normes de tarifació social en l’accés als serveis públics, 
concretament en els serveis educatius municipals. Aquest fórmula s’està assajant amb 
èxit ja en municipis (el més important, al qual vull fer referència en aquest cas, és el de 
la ciutat de Terrassa). Creiem que ha de ser una línia que ha de seguir impulsant la 
Diputació de Barcelona, més en temps de crisi com els que vivim. Avui, aquesta gran 
xarxa dels ajuntaments hem pogut dotar la nostra ciutadania de serveis municipals. No 
són accessibles per a tothom, no hem garantit, al llarg dels anys, l’accés equitatiu per 
a tothom i la tarifació social és una forma d’avançar en l’equitat en l’accés d’aquests 
serveis. Sense res mes, vull agrair el suport unànime de tots els diputats i totes les 
diputades. 
 
A continuació el portaveu del grup d’ERC, Sr. Portabella, manifesta en primer lloc 
que nosaltres votarem a favor d’aquesta moció en tant en quant, compartim el fons de 
la proposició, en el sentit que pensem que cal facilitar l’accés de totes les persones als 
serveis regulats amb els preus públics i que cal maldar per eliminar les possibles 
barreres a l’entrada dels serveis que es donen que estan contribuïts amb uns preus 
públics. 
 
També, afegeix, nosaltres voldríem fer alguna consideració al voltant dels serveis que 
regulen els preus públics perquè, en no ser de caràcter obligatori, ens requereixen un 
tractament diferenciat d’aquells que sí que ho són, és a dir, dels impostos i les taxes. 
Però quan parlem de preus públics no estem parlant d’impostos directes, en els quals 
l’aplicació d’una imposició progressiva està plenament justificada i per als preus 
públics caldria estudiar els diferents casos perquè no és el mateix el servei que es pot 
prestar per una escola bressol municipal, que nosaltres considerem bàsica i 
fonamental, que un curs per navegar a vela o el lloguer d’un espai d’un centre cívic.  
 
Igualment, també creiem que l’import dels preus públics, ha de cobrir el cost del servei 
(de fet, ho diu la llei) i, si no és així, la diferència s’ha de cobrir amb despeses que 
corren a compte dels pressupostos municipals. Entenem que aquesta pràctica està 
justificada en situacions excepcionals, com la que estem vivint, però no de manera 
sistemàtica ja que el finançament subvencionat dels preus públics a mig o llarg termini 
podria provocar l’efecte contrari d’allò que perseguim i es persegueix amb aquesta 
moció, que, com he dit, compartim tant en l’àmbit del que significa la tarifació social 
com en l’àmbit que la Diputació impulsi l’assessorament dels municipis. 
 
En definitiva, les tarifes dels equipaments regulats amb preus públics normalment 
tenen la possibilitat de contemplar descomptes i rebaixes especials per a aquells 
col·lectius usuaris especialment sensibles i ens trobem amb una circumstància, que 
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tots coneixem, d’una crisi severa i persistent que fa que es prenguin mesures 
excepcionals com, al nostre entendre, és la que presenta aquesta moció i, per tant, 
com he dit al principi, hi donem suport. Donem suport, a la progressivitat en els 
pagaments, a la tarifació social, a què la Diputació impulsi l’assessorament als 
municipis, però també creiem que cal tenir en compte, abans de generalitzar-lo, les 
consideracions que hem pres. 
 
En el seu torn, el portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, posa de manifest que el 
seu grup també vota a favor d’aquesta moció perquè entenem que, en temps de crisi, 
des de l’Administració hem d’actuar amb més equitat, més justícia social, més 
responsabilitat i donar exemple a la societat que ens envolta i una de les eines que, 
des dels ajuntaments poden ajudar a fomentar accions més justes, és precisament 
l’aplicació d’una tarificació social que faciliti l’accés als serveis i equipaments 
municipals a aquelles persones que es troben en una situació econòmica precària o de 
necessitat. Votarem a favor perquè tenim en compte que aquesta funció 
d’assessorament, d’alguna forma, aquesta Diputació ja l’està fent en molts 
ajuntaments de la província, però també hem de recordar als ajuntaments que, a més 
de millorar els seus preus públics envers aquelles persones que més ho necessiten, 
han de ser responsables de les seves despeses i inversions i fer una bona priorització 
de les seves necessitats socials urgents que necessiten els municipis.  
 
El portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, també expressa el suport a la moció i 
jo crec, comença dient, que els arguments han estat ja expressats pels portaveus que 
m’han precedit en l’ús de la paraula, però en tot cas em sembla que és un bon moment 
per explorar noves formes de la fiscalitat municipal. És un bon moment per analitzar, 
per posar a la llum bones pràctiques (que n’hi han moltes en els ajuntaments catalans, 
jo en conec en ajuntaments de tots els colors polítics), bones pràctiques que ja han 
apostat per l’equitat, per la redistribució de la renda també en la prestació de serveis. 
Aquesta és una línia en què cal aprofundir i el que fa la moció que avui aprovem és 
reblar aquest clau, és aprofundir en aquesta línia i, a més a més, ho fa, ho fem anant 
al moll de l’os de les competències i de la feina de la Diputació de Barcelona, cosa que 
ens sembla important ressenyar. El que fa la Diputació de Barcelona amb aquesta 
moció és emfatitzar el seu paper d’administració de suport al món local, de fomentar la 
innovació i les bones pràctiques al món local, la feina d’assistència i de cooperació. En 
definitiva, és una moció completa en el sentit que apunta una estratègia que ja és 
present en alguns casos, que és necessàriament de futur i que l’acollim, com a 
Diputació de Barcelona, en la nostra feina de cooperació i assistència social reforçant 
feines que, en aquesta casa, ja es venien fent. 
 
Per finalitzar amb els torns d’intervencions, la Presidència cedeix l’ús de la paraula al 
portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García Cañizares, que comença 
dient que abans de parlar de la moció estrictament, sí que volia agrair als grups de la 
Diputació la disponibilitat que tenen, des de l’inici, a pactar totes les mocions que 
arriben a aquest Plenari. En tot cas, aquesta ha estat consensuada malgrat venir d’un 
Grup concret però ha anat, i es costum d’aquesta Corporació arribar a acords per tal 
de fer possible aquest consens en qüestions tan importants com poden ser les 
tarifacions socials o moltes altres. Per tant, d’entrada, agrair la disponibilitat, com a 
Grup majoritari, d’arribar a acords a les mocions presentades. 
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Respecte de la moció, és evident que el pertoca a la Diputació és assessorar els 
municipis. En aquest cas, el que estem portant a l’aprovació del Plenari no és res més 
que instar la Diputació a fer la feina que fa per criteri, per competència i per necessitat, 
que és el fet de donar assistència als ajuntaments. Si els ajuntaments necessiten el 
recolzament, el suport d’aquesta administració per crear ordenances, per treballar 
ordenances de tarifació social o el que sigui necessari, és la voluntat del Govern, del 
Grup de CiU també, doncs, donar aquest assessorament. Per tant, estaríem en total 
acord amb incidir més encara en les competències que realment tenim. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, dels 51 diputats/des presents que de fet i de dret 
constitueixen aquesta Corporació, la seva aprovació. 
 
Desprès de la votació, es dóna lectura per part de la Secretaria General a una Moció 
que presenta el Grup Socialista i que és del tenor literal següent: 
 
2.- Moció que presenta el Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, al Ple de 
la Diputació de Barcelona, per tal que faci públic el deute del Govern Català amb 
la Institució i les empreses municipals i organismes autònoms associats i per 
instar a la Generalitat a liquidar-lo de forma urgent.  
 
“El Grup Socialista EXPOSA: 
 
La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. 
A la manca d’un model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys 
s’han sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat que 
comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves 
obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes.  
 
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més 
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els 
anomenats no obligatoris o de caràcter impropi que, segons estudis recents, suposen 
un 30% del pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats. 
 
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els 
últims mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el govern 
de Catalunya ha fet per al manteniment de serveis com, per exemple, les escoles 
bressol públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple els nostres 
Ajuntaments que ha d’afrontar, com a administració més propera, la situació creada 
arran d’aquestes decisions.  
 
Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran efectius els 
compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics que els 
Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes de tresoreria a totes les 
corporacions locals. 
 
Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 
d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i 
abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia 
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pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar 
l’any, un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments 
que integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i 
vinculats.  
 
Per aquests motius el Ple de la Diputació de Barcelona 

 
ACORDA: 

 
1. Instar al Govern de la Diputació de Barcelona que faci públic el deute que la 

Generalitat té amb la Institució i tots els seus organismes, dependents i vinculats 
 
2. Instar a la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i prioritària 
 
3. Donar suport al municipalisme català i als ajuntaments en les demandes que 

plantegin a la Generalitat per tal de superar aquesta situació econòmica de deute 
produïda per la Generalitat envers els governs locals.” 

 
A continuació pren l’ús de la paraula el portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, 
per posar de manifest que la moció s’explica per ella mateixa. En tot cas, reforçar 
algunes de les idees que hi han contingudes en la moció que hem presentat. El motiu 
central el coneixem: la greu situació econòmica que viu el país i que, especialment, 
viuen els ajuntaments. Una situació que es veu encara més emfasitzada per la caiguda 
dels ingressos que provoca la crisi, per la dificultat d’accés al crèdit i, òbviament, té un 
tema estructural, que és aquesta mancança a l’hora d’establir un sistema de 
finançament de les administracions locals, gran reivindicació que hem de seguir 
mantenint.  
 
Tota aquesta qüestió ve agreujada amb el retard del pagament de les obligacions de 
diverses administracions, especialment de la Generalitat de Catalunya, als 
ajuntaments. Es discutia, fa uns dies, 750.000 milions. La veritat és que aquest és un 
debat important, però també és relativament interessant. Cadascú de nosaltres pot 
explicar la magnitud de la seva tragèdia particular. Cadascú dels alcaldes, alcaldesses, 
regidors, regidores. Per tant, una quantitat elevada per als municipis, per als 
ajuntaments del nostre país i una quantitat que s’ha anat configurant a partir d’acords 
institucionals entre la Generalitat i els ajuntaments, ajuntaments que han complert la 
seva part del tracte, que han pagat els salaris de les escoles bressol, que han pagat 
els salaris dels plans d’ocupació, que han fet les despeses del Pla de barris i que, en 
molts casos, tenen retards considerables pel que fa a aquests pagaments. Retards 
que comprometen d’una manera seriosa la tresoreria dels ajuntaments, fins i tot 
d’aquells que tenen una situació més equilibrada, perquè en aquests moments és 
difícil accedir al crèdit i és car accedir al crèdit. Per tant els nostres ajuntaments, els 
ajuntaments catalans tenen greus problemes per fer front a les seves despeses. 
 
És evident, per tant, que cal reclamar el compliment dels acords, cal reclamar la 
lleialtat institucional, cal reclamar que els deutes que el Govern de Catalunya té amb 
els ajuntaments es facin efectius al més aviat possible. Són despeses fetes i són 
despeses que hem de recuperar per mantenir el nostre equilibri econòmic i, en tot cas, 
l’element central de la moció que proposem és el recolzament a la feina del 
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municipalisme català. El que fa aquesta moció és mostrar el suport de la Diputació. 
Demanem que es mostri el suport de la Diputació al municipalisme català, que ha 
reclamat a la Generalitat un calendari clar de pagaments, ha reclamat diàleg, ha 
reclamat acords i ha reclamat negociació. Creiem que cal avançar en aquest procés de 
diàleg amb el Govern de Catalunya. Calen concrecions. Els ciutadans i les ciutadanes 
necessiten concrecions per conèixer com s’aniran bastint els pressupostos municipals 
i, especialment, bastint aquest deute que el Govern de Catalunya té amb els 
ajuntaments. Es tracta de reclamar lleialtat institucional per totes les bandes.  
 
Vivim temps molt difícils i aquests temps difícils precisen de grans acords, acords 
institucionals i acords polítics. Precisen de mirada llarga, precisen d’evitar el joc en 
curt. Cal treballar junts, lluny de tacticismes, lluny de respostes fàcils, lluny de titulars 
més o menys enginyosos. Els ciutadans i les ciutadanes ens reclamen a tots plegats 
respostes clares i els alcaldes, les alcaldesses, els regidors i les regidores sabem que 
aquestes respostes ens les demanen tot sovint, a la plaça del poble, al carrer, parlant 
amb la gent, fent un cafè, ens demanen solucions i acords i estem convençuts que 
aquests acords han de tenir el món local com un eix vertebrador. Els municipalistes 
coneixem els problemes perquè els tractem dia a dia, els mirem als ulls i a la cara i en 
coneixem els noms i els cognoms, dels problemes i, per tant, segur que el 
municipalisme és una part essencial de la solució dels problemes d’aquest país i dels 
problemes de la crisi econòmica. Es tracta que el món local reforci les seves posicions 
i el que vol aquesta moció és que els ajuntaments, la Diputació, els grups municipals 
treballin junts per buscar la solució a la crisi econòmica d’aquest país i, sobretot, per 
solucionar els problemes quotidians que tenim. Aquesta no és una moció contra ningú, 
aquesta és una moció a favor dels ajuntaments i, per tant, és una moció a favor dels 
ciutadans i les ciutadanes. 
 
En el seu torn, el portaveu del Grup d’ERC, SR. Portabella, posa de manifest que el 
seu grup també votarà a favor d’aquesta moció perquè compartim tant el fons com el 
contingut estricte de cada un d’aquests tres punts, és a dir, en el fons hi ha el que 
acaba d’explicar el diputat abastament de les enormes dificultats que tenen els 
ajuntaments en molt bona part perquè no hi ha una Llei de finançament dels municipis 
que sigui justa i que pugui realment contemplar, els serveis que donen els 
ajuntaments, molts dels quals són sobrevinguts però que no per això deixen de donar, 
i al qual cal afegir, les dificultats de trobar crèdit per part dels ajuntaments i els 
impagaments de les diferents administracions. 
 
Aquesta fa referència, en el seu segon punt, a instar el Govern de la Generalitat a 
liquidar aquest deute de forma urgent i prioritària. Nosaltres creiem que efectivament la 
Generalitat, ha de fer un esforç urgent i prioritari per tal de cobrir aquests impagaments 
que està duent a terme en relació amb els municipis. També creiem que hi ha una altra 
administració que està incomplint els acords pactats i que ens dóna un tracte, a nivell 
econòmic com a país, que és absolutament injust i que també té una repercussió 
directa tant envers els municipis com en el Govern de la Generalitat. Tots hem pogut 
veure, no des de fa pocs mesos, perquè malauradament ja fa gairebé un any que 
estem discutint la Disposició Addicional III que l’Estat hauria de pagar i no paga. Per 
tant, això és un incompliment clar de l’Estat i estem parlant de centenars de milions 
d’euros que podrien alleugerir la situació actual de la Generalitat i també la dels 
municipis i també sabem (o almenys des de la nostra formació política defensem d’una 
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manera clara i metodològicament demostrable) que el tracte fiscal que rep Catalunya 
és profundament injust i aquest tracte fiscal, que fa més de tres dècades que dura, el 
país ja no el pot aguantar. Creiem que es produeix un espoli fiscal sistematitzat de 
l’esforç que es fa a Catalunya per part dels ciutadans i les ciutadanes, que el no retorn 
d’un percentatge important del PIB que som capaços de generar i dels impostos que 
paguem conseqüència d’aquesta activitat es reflecteix de manera clara en els serveis 
que es poden donar i mantenir a la ciutadania i, per tant, és evident que per un costat 
s’està produint un espoli fiscal per a nosaltres i que aquest espoli fiscal està portant a 
un espoli social des de l’òptica que estan desapareixent serveis bàsics que formen part 
del moll de l’os de l’Estat del Benestar i dels quals els municipis són deutors en una 
part significativa. 
 
I la segona part d’aquest mateix punt, quan diu que és urgent i prioritari, que el Govern 
liquidi aquest deute, també ens sembla just perquè les darreres declaracions que vam 
llegir de la vicepresidenta del Govern de Catalunya deien literalment que “pagarem als 
ajuntaments quan puguem”. Home, quan puguem, quan puguem jo crec que s’ha 
d’esperar una concreció més gran que disminueixi la incertesa i l’angoixa que molts 
ajuntaments tenen per poder complir amb les seves obligacions. 
 
En el primer punt, nosaltres considerem que fer públic el deute és una transparència 
necessària vers l’Administració en qualsevol moment, però també creiem que en el 
moment actual és imprescindible que les administracions actuïn amb transparència i, 
per tant, que facin públics els seus números i també el deute, en el cas de la 
Generalitat com diuen aquí o també de qualsevol altra administració. I, per acabar, en 
el tercer punt el fet de donar suport al municipalisme català i als ajuntaments 
sincerament, crec que és bona part del paper que té assignat la Diputació i que, per 
tant la Diputació ha d’emprar bona part de les seves energies i dels seus recursos a 
què això sigui possible. Hem de tenir en compte que tant els ciutadans com l’estructura 
econòmica ja pateixen molt per ells mateixos. No és només el dia a dia, també són les 
empreses, els autònoms, les persones que estan patint i que tenen serioses dificultats 
enfront d’aquesta crisi tan persistent i severa que sembla que tampoc aquest any no 
acabarà, i per tant, aquests acords entre institucions que poden oferir solucions que 
alleugereixin aquest malestar i aquesta angoixa, nosaltres creiem que són 
fonamentals. 
 
El portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, expressa el vot afirmatiu i el 
suport a tot el contingut de la moció, tant en la part expositiva com en els tres acords 
proposats. El portaveu del Grup Socialista senyor Mayoral, afegí, ha exposat 
abastament els arguments, la problemàtica que estan patint els ajuntaments per 
l’incompliment i la deslleialtat institucional que, en aquests moments, el Govern de la 
Generalitat està tenint amb els ajuntaments del país. Ell és alcalde, per tant, com tots 
els alcaldes i totes les alcaldesses presents a la sala ho poden explicar molt bé. A la 
moció anterior, quan parlàvem de la tarifació social, en la meva intervenció feia esment 
a l’enorme xarxa de serveis públics municipals que, en més de trenta anys de 
democràcia municipal, els ajuntaments havien posat al servei de la ciutadania, és a dir, 
al servei del país. Avui, en època de crisi, els ajuntaments no només han de mantenir 
aquesta enorme xarxa de serveis públics municipals sinó que, a més, també han de 
donar resposta a les primeres necessitats ciutadanes d’aquelles famílies que avui 
estan patint de forma severa la crisi, una crisi que dissortadament tot apunta a què 
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durarà encara en el temps i l’Ajuntament és la primera porta on aquestes famílies van 
a picar. I avui els ajuntaments, per molts problemes també derivats de la crisi 
econòmica, però per l’impagament per part de la Generalitat de Catalunya, tenen 
seriosos problemes per poder mantenir el seu nivell de serveis socials i d’ajudes 
directes a la ciutadania que està patint la crisi. Durant els darrers dies, estem veient 
una cascada de notícies sobre serveis municipals pactats, signats amb la Generalitat 
el seu finançament, que estan veient reduïda la seva aportació o que estan veient 
endarrerits els pagaments per part de la Generalitat. Avui, aquests serveis estan en 
perill, avui, molts ajuntaments ja han hagut de repercutir allò que no paga la 
Generalitat en el cost de les famílies. Estem parlant de més de set-cents milions 
d’euros (esperem que la Generalitat faci pública la xifra per veure exactament quina 
és) i, com deia, el que estem és davant d’una profunda deslleialtat de la Generalitat de 
Catalunya vers els ajuntaments del país. La Diputació és representació de les 
regidores i els regidors de la província de Barcelona, per tant, som representants dels 
ajuntaments i hem de ser una peça clau en aconseguir que s’acabi aquest 
menysteniment per part del Govern de la Generalitat amb els ajuntaments del país. El 
nostre Grup ja ho va expressar en la Junta de Portaveus. Creiem que la Diputació 
també ha de tenir una veu pròpia en el procés de la nova Llei de governs locals de 
Catalunya, creiem que aquesta és una oportunitat per situar la demanda d’un 
finançament més just per als ajuntaments del nostre país tant a nivell català com a 
nivell de l’Estat. La Diputació estarà, com ha estat sempre, al costat de la Generalitat 
de Catalunya reclamant també un finançament més just per a l’autogovern català, però 
el president de la Generalitat, fa pocs dies, abans d’ahir, parlava que havien de fer 
actes de reafirmació nacional que fins i tot anessin més enllà del contingut estricte de 
l’Estatut i de la Constitució Espanyola. El meu Grup considera fermament que el millor 
acte de reafirmació nacional que avui pot fer el president de la Generalitat de 
Catalunya és pagar allò que deu als ajuntaments del país perquè sense els 
ajuntaments del país no hi haurà construcció nacional de Catalunya. 
 
Tot seguit la Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup Popular, Sr. 
Villagrasa, el qual manifesta que donarem suport a la moció presentada pel PSC i és 
veritat que fa uns quants anys que, des de molts ajuntaments, s’estan assumint 
despeses que haurien de ser assumides per la Generalitat, però aquesta 
circumstància no és nova. Ja es dóna des de fa anys i amb governs de la Generalitat 
d’anys enrere i, per això, crec que val la pena fer alguna reflexió. 
 
Per què, ara, aquesta moció a la Diputació i no, per exemple, fa un any? Quin és el 
motiu del canvi? El canvi és el Govern i el color polític que governa ara en les diferents 
administracions, ara i no fa un any. I aquesta reclamació demostra que molts 
ajuntaments governats pels mateixos grups polítics que l’anterior tripartit de la 
Generalitat actuen d’una forma submissa davant els incompliments de la Generalitat 
del tripartit i ara és políticament correcte dir: ”no mirem enrere, mirem cap al futur i 
mirem cap a endavant” i, evidentment, hem de mirar el present per treballar per al 
futur, però els problemes econòmics de la Generalitat no surten del no-res, no són de 
fa tres mesos. El deute de la Generalitat té noms i cognoms i té pare i mare i podem 
recordar, per exemple, els barracons escolars que hi ha per tot Catalunya, que no són 
de fa dues setmanes o una gran part dels incompliments d’equipaments sanitaris i 
hospitals, com per exemple el futur hospital Ernest Lluch, a Ripollet, Montcada i 
Cerdanyola, que aquest és un incompliment del tripartit, i en lloc d’invertir en aquestes 
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necessitats tan bàsiques, es van llençar els diners a les dèries sobiranistes d’algun 
membre del tripartit amb el silenci de la resta. Que si seleccions esportives catalanes, 
que si subvencions a moviments separatistes, que si... i sumem, sumem i seguim 
sumant. I, com deia, seguim amb alumnes en barracons, malalts sense llits i municipis 
sense hospitals i sense CAP o com aquesta Diputació, per exemple, que la Generalitat 
no pot fer-se càrrec de les seves obligacions del Conveni de carreteres, un conveni 
molt important per millorar la seguretat vial de les nostres vies, però bé, siguem 
correctes, mirem cap a endavant, no mirem cap a enrere, siguem responsables amb el 
nostre treball i sortim tots junts d’aquesta situació tan crítica i que la Generalitat pagui 
el deute.  
 
El Sr. García Cañizares, portaveu del Grup de Convergència i Unió, sol.licita l’ús 
de la paraula per manifestar que estem d’acord amb la moció que se’ns presenta, 
evidentment perquè és un exercici de transparència explicar quina situació econòmica 
té l’Administració i quins deutes vénen d’altres administracions. Seria molt llarg 
explicar fil per randa quina és la situació econòmica i financera del Govern de 
Catalunya, de la pròpia Generalitat, però sí que és cert que l’altre dia el Govern 
donava algunes xifres, concretament, del deute que tenen els ajuntaments i haig de 
creure i entenc que l’exercici de transparència que fem a les administracions també 
l’ha de fer el Govern. L’altre dia, la vicepresidenta parlava d’un deute amb els 
ajuntaments d’aproximadament 753.000.000 €. És cert que també deia que aquest 
deute és existent, deia la vicepresidenta que el deute era d’aquesta quantitat i que els 
acords de deute que han crescut en 2011 eren aproximadament de 189.500.000 €. Per 
tant, la majoria del deute ve d’altres exercicis diferents del de 2011. Això sembla que 
és una evidència i s’hauria de resoldre immediatament. Tots els deutes que tenen 
altres administracions amb la Generalitat s’haurien de poder cobrir, però això ens porta 
cap a un camí que fa molt de temps que estem discutint i és el finançament, tant el 
finançament local, que l’Estatut de Catalunya contemplava com a obligatori, com el 
finançament de la pròpia Generalitat de Catalunya, que des de fa molt temps està 
damunt la taula.  
  
Potser ens portaria també a parlar d’allò que creiem que és absolutament 
imprescindible i necessari, que és el pacte fiscal o el concert econòmic. És evident que 
el nostre país està mal finançat i que hem de buscar i resoldre aquesta situació tant del 
nostre país com dels nostres ajuntaments perquè això va acompanyat; és a dir, el país 
no serà si els ajuntaments no som. Per tant, es imprescindible estar ben finançats en 
tots els sentits. Mentrestant, que estem discutint aquesta situació econòmica estranya 
que ens porta a ser un gran país mal finançat, hauríem d’intentar també aconseguir no 
només que els ajuntaments cobrin sinó que aquest Plenari també prengués l’acord, en 
un moment donat, de demanar que el nostre país estigui ben finançat i cobri allò que 
se li deu des de l’Estat espanyol. És evident que si la vicepresidenta parlava d’aquesta 
quantitat, portem mesos parlant de l’Addicional III, dels famosos 159.000.000 € que no 
arriben, però també del Fons de competitivitat, que no s’ha cobrat. Per tant, aquesta 
situació no ve produïda per una deixadesa del Govern de la Generalitat sinó per una 
situació econòmica que s’ha anat produint els últims anys. Aquests 759.000.000 € que 
no ha pagat l’Estat a Catalunya sobrepassen els 753.000.000 € que la vicepresidenta 
posava damunt la taula, però és que a més aquests 759.000.000 € sí que estaven al 
Pressupost de la Generalitat, per tant, sí que podia prendre l’acord d’aquesta despesa 
el Govern de la Generalitat i evidentment ho va fer i ho va fer, però després també ens 
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hem trobat amb la situació que el país no ha cobrat el que li pertocava. El Grup de CiU 
tenim clar que per un exercici de transparència, les administracions han de dir quins 
deutes tenen amb nosaltres, però també des d’aquest Plenari hem de ser conscients 
que, des de la pròpia Administració local, des del país que som als municipis, hem de 
reclamar que es paguin els deutes que tenen altres amb el nostre país. Per tant, 
insisteixo, a favor però també reclamaria dels grups que féssim un acord global de 
voler cobrar aquell deute que no ens han pagat i que sembla que es pagarà els 
propers mesos però que, de moment, el nostre Govern no té i difícilment podrà pagar 
si no cobra. 
 
Per contestar al portaveu del Grup Popular, el Sr. Mayoral sol.licita de nou la paraula i 
sense entrar en debat, per una consideració que ha fet el portaveu del PP, 
bàsicament, en la qual venia a dir que el nostre Grup a la Diputació, en altres moments 
no parlava d’aquests temes i que demostra amb la seva actuació un cert seguidisme 
del Govern, en aquest cas deia del tripartit. “Quan el tripartit governava, vostès no 
deien res”. No és cert. Aquest Plenari ha discutit temes de finançament i ha discutit 
temes aferrissadament amb el Govern presidit per Pasqual Maragall i presidit per José 
Montilla. Ho ha fet i, en tot cas, evidentment l’oportunitat de la moció es pot reflectir en 
les xifres, per exemple, de les despeses amb interessos en pòlisses de tresoreria d’un 
ajuntament sanejat que conec bé. 2009: 0 €; 2010: 54.000 € (interessos en pòlisses de 
tresoreria); 2011: 140.000 €. Diners que probablement estarien molt més ben 
destinats, a subvenir unes beques de menjador o bé a fer actuacions vinculades a 
treball social. Ens agradaria més que aquests diners anessin a aquest camp. 
Evidentment, les xifres d’avui no són les de fa tres anys. Dissortadament. Però, com 
que no ens agraden les polítiques circulars, el que es tracta és de trencar aquest 
cercle viciós de buscar culpables per caminar junts a buscar solucions i, des d’aquest 
punt de vista, agraeixo totes les intervencions, especialment la del diputat de CiU. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, dels 50 diputats/des presents, atès que s’ha ausentat 
el Sr. Ciurana, que de fet i de dret constitueixen aquesta Corporació, la seva 
aprovació. 
 
Hi ha una altra moció presentada pel Grup d’ERC-AM, a la qual és donarà lectura des 
de Secretaria. 
 
3.- Moció que presenta el Grup d’ERC-AM de la Diputació de Barcelona per tal 
d’expressar la disconformitat de la Diputació de Barcelona amb l’article 8 del 
Reial Decret – Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic. 
 
“Atès que el contingut de l’article 8 del Reial Decret – Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la 
correcció del dèficit públic, referent als tipus de gravamen de l’impost sobre els Béns 
immobles, comporta una intervenció directa de l’Estat sobre les finances dels municipis 
i l’autonomia local així com de l’àmbit competencial dels ajuntaments. 
  
Atès que, la modificació sobre el tipus impositiu del l’IBI modifica la decisió més 
important que pot prendre un ajuntament en política fiscal, doncs de tots els tributs 
municipals l’impost sobre els Béns Immobles és el més important. 
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Per tot això, el Ple de la Diputació de Barcelona pren els següents acords: 
 
PRIMER.- La Diputació de Barcelona mostra el seu profund desacord amb el contingut 
del Reial Decret – Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i en concret 
amb el contingut del seu article 8, doncs suposa una greu intromissió dels govern de 
l’Estat espanyol a l’autonomia financera dels ajuntaments de la circumscripció de 
Barcelona. 
 
SEGON.- La Diputació de Barcelona reclama novament un model de finançament 
propi i definitiu per als ajuntaments que no estigui subjecte a mesures conjunturals, 
aprovant una Llei de finançament que cobreixi de forma suficient les necessitats del 
món local. Mesures que en cap cas haurien de suposar una reducció de finançament 
als ens locals. 
 
TERCER.- Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat.” 
 
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, per 
defensar la Moció. 
 

En primer lloc, manifesta, voldria agrair l’interès dels grups d’ICV, PSC i CiU, que han 
presentat diferents esmenes a aquesta moció i que fa que, ja en aquest moment, 
demanin al president que es votin de manera separada els dos punts d’aquesta moció 
ja que les diferents esmenes han tingut sort desigual (algunes de les quals han pogut 
ser incorporades en la seva totalitat i algunes parcialment) i, per tant, reitero l’interès 
que es votin per separat els punts primer, segon i tercer. 
 
Aquesta és una moció que, en síntesi, el que vol és mostrar el desacord i el malestar 
de les entitats municipals per l’increment de l’IBI, en una decisió unilateral de l’Estat 
que té una visió, una mica, d’”amo del tros” en relació amb els municipis i que creu que 
pot intervenir de la manera que consideri oportuna sense consultar res i, com he dit, 
prenent decisions de caràcter unilateral. La veritat és que actua sobre un impost, l’IBI, 
que com tots sabem és l’impost més important de tots els tributs, que afecta els 
habitatges però que també afecta béns immobles que no són residencials, que 
signifiquen no menys del 35% dels ingressos que tenen els municipis (en alguns 
municipis, fins i tot, pot arribar al 45%) i el fet que aquest increment unilateral de l’IBI 
se sobreposés a les legítimes decisions dels municipis sobre l’IBI quan ja les havien 
pres, nosaltres considerem que distorsiona enormement el que és la pressió fiscal 
sobre els ciutadans i que això fa que no es respecti l’autonomia local. Cadascú se sap 
el que és seu i cada municipi sap quin era el percentatge de l’IBI que era més oportú 
augmentar en cada un d’aquests municipis, de congelar o fins i tot de disminuir i en 
aquells governs en què s’està en minoria o aquells en què hi ha coalicions sens dubte 
que a l’hora de la negociació pressupostària, la negociació de quin era el paper que se 
li volia donar a l’IBI ha estat cabdal. Després que es produïssin totes aquestes 
negociacions, com he dit, de manera sobreposada i distorsionant clarament el criteri 
dels municipis, arriba un recàrrec que té unes repercussions enormes. Alguns 
municipis tenen com a conseqüència de la seva decisió i d’aquest sobtat increment 
imposat pel Govern central uns increments de l’IBI del 50%, essent unes xifres,  
realment desorbitants. 
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És evident, també, que prenent decisions de caràcter compulsiu no es resolen els 
problemes estructurals del finançament municipal, que això si es fa es fa a través 
d’una Llei de finançament d’hisendes locals que permeti, establir uns criteris que siguin 
d’equitat i que siguin sostenibles amb el pas del temps i que aquest tipus de mesures 
conjunturals no aporten cap element que pugui significar més que una incorporació 
puntual i específica en un moment determinat. Per això, hi ha en el punt segon 
d’aquesta moció una darrera frase, la de “Mesures que, en cap cas, no haurien de 
suposar una reducció de finançament als ens locals” en el sentit que només faltaria 
que, amb el pas del temps, l’Estat rebaixés el futur d’altres transferències que van als 
ajuntaments aprofitant que aquest increment de l’IBI l’ha forçat ell mateix i, per tant, 
que se’l pogués comptabilitzar com un element que ell ha portat a les finances dels 
ajuntaments. Aquesta afirmació no és gratuïta: hi han dues afirmacions de membres 
del Govern central que admeten aquesta línia i, per tant, nosaltres creiem que hem de 
prendre en consideració aquestes declaracions que s’han fet des del Govern central i 
que cal, també, que estiguem alerta que això no acabés significant una ingerència 
directa que, al cap i a la fi, disminueix els ingressos que aporta l’Estat vers els 
ajuntaments. I per últim, un tercer punt en el qual,  s’indica quina és l’administració a 
què caldria fer arribar aquesta moció. 
 
El portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, manifesta que compartim el 
contingut de la moció i també els arguments del ponent de la moció. Per tant, 
expressar el nostre vot favorable en els tres punts dels acords. 
 
A continuació, la Presidència dóna l’ús de la paraula al portaveu del Grup Popular, 
Sr. Villagrasa, que manifesta “Con esta moción, el señor Portabella y ERC practican 
uno de sus deportes favoritos, que es ir en contra de todo aquello que significa España 
y habla de “espoli social”, “espoli econòmic”, etcétera. Y todo, con cualquier excusa, es 
bueno para ello y ahora nos presentó una primera instancia, una moción cargada de 
inexactitudes, populista, con falta de rigor y que ahora, en su redactado final, es 
verdad que ha suavizado, pero hablemos de la situación que estamos viviendo, una 
situación de crisis económica con una herencia de casi cinco millones de personas en 
paro, con unas finanzas en la Administración Pública en una situación mucho más que 
preocupante y lo que ha hecho el Gobierno de España, al final, es lo que no ha hecho 
el Gobierno socialista anterior: afrontar el problema de cara, admitiendo y 
reconociendo la grave situación que vivimos, pues sólo así, haciendo un análisis real 
de la situación se pueden adoptar medidas realistas y solventes y lo digo así porque 
resulta que el Gobierno se ha encontrado un mayor déficit público previsto para el 
conjunto de las administraciones públicas que pasa del 6% al 8,2% y, por ello, ha 
tenido que tomar medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para corregir esa desviación y cumplir con el compro-miso, adoptado con la Unión 
Europea (UE), de lograr que el déficit público se sitúe en el 4,4% del PIB de 2012. Es 
verdad que en el Real Decreto (RD), entre esas medidas, está la subida del IBI pero 
recordemos, de forma transitoria y excepcional para los años 2012 y 2013 y si algún 
ayuntamiento quiere paliar los efectos económicos de esta subida lo tiene muy fácil: es 
verdad que no puede tocar el tipo impositivo, pero sí que es verdad que puede aplicar 
diferentes bonificaciones a diferentes sectores (jubilados, familias numerosa, etcétera). 
Por lo tanto, la pregunta es: ¿Cuántos ayuntamientos aplicarán estas bonificaciones? 
¿Qué ayuntamiento va a renunciar a esos ingresos?, o ¿Qué ayuntamiento no aplicará 
bonificaciones, echará la culpa al Estado central y recaudará todo lo que pueda 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 75

recaudar? Y por supuesto que el Gobierno de España ha hecho todo lo que ha hecho 
dentro de la ley sin vulnerar ni atacar la autonomía local de los municipios, porque 
actúa y legisla en una situación excepcional y en interés del bien general y nacional, o 
por ejemplo ¿las medidas que anunció ayer el ministro Montoro también van en contra 
de la autonomía local o de esto no hablamos? 
 
Ustedes han presentado una moción, como se dice en un inicio, como si los 
responsables del Gobierno de España fuesen un grupo de espontáneos iletrados 
irresponsables, cosa que es todo lo contrario, que resulta que es un insulto para la 
inteligencia de los/las presentes y si ustedes creen realmente que hay algún tipo de 
ilegalidad ya saben dónde presentar un recurso. Por lo tanto, si quieren actuar, actúen 
y, que sus palabras queden en eso, sólo palabras y nunca en hechos. En este sentido, 
votaremos en contra del primer punto de la moción presentada y votaremos a favor del 
segundo punto porque viene acorde con una reclamación que, desde hace mucho 
tiempo, el PPC viene reclamando, que es una “Llei de Finançament”  para los 
ayuntamientos de Cataluña”. 
 
El portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, en ús de la paraula manifesta que 
seguint el guió habitual, a mi em deuria tocar fer una contrarèplica furibunda, 
aferrissada, defensant la política del Govern de l’Estat presidit per Rodríguez Zapatero 
durant els darrers vuit anys. Defenso, òbviament, la política de Rodríguez Zapatero, 
que ha comès errors, com tothom, però estem segurs que el debat que li convé al 
país, ara, és aquest? Estem segurs que el debat que li convé al país és el de “el dit a 
l’ull, Mourinho”? Per cert, jo crec que no. Jo crec que faríem malament si encetéssim 
aquella dinàmica que al PP tant li agrada de “aviam qui la diu més grossa” i “aviam qui 
parla més alt”. Miri, en aquest Grup no trobaran aquest debat. Aquest Grup està per 
treballar pels municipis, pels ciutadans d’aquest país i està per dir aquí el que pensa, i 
està aquí per construir i, per tant, no em trobaran, no trobaran aquí aquest portaveu 
amb paraules més altes que altres i buscant la competència amb el titular més original. 
No és el meu paper, no és el nostre paper. Sí que hem de dir en veu alta algunes 
coses.  
 
Apreciem especialment el diàleg institucional i, quan Rodríguez Zapatero va aprovar 
algunes normes vinculades al món local sense diàleg, alguns ho vam dir en veu alta i 
en alguns plenaris ho hem dit amb veu alta. Estem en un moment en què el diàleg és 
possible i estem en un moment en què el diàleg és imprescindible i que els acords que 
afecten els municipis tenen plataformes d’interlocució que s’han d’utilitzar. Per tant, en 
primer lloc, diàleg en aquelles qüestions que afecten el món local sempre i si és 
possible acord, però essencialment, en primer lloc, diàleg. En segon lloc, respecte 
escrupolós a l’autonomia local, principi constitucional, respecte escrupolós a 
l’autonomia local. Tothom sap, o ho hauria de saber, que els ajuntaments van aprovar 
unes ordenances fiscals i que els ajuntaments van fixar el valor del seu IBI, i van fixar 
d’una manera entenimentada (cadascú en funció de les seves situacions) el que 
haurien de pagar els ciutadans. I és evident que es fa una acció contrària a aquesta 
autonomia local quan no es té en compte el que ha fet cada ajuntament i s’imposa una 
norma. Per tant, insisteixo, respecte a l’autonomia local, que per alguna cosa ha 
aprovat unes ordenances i no altres. 
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Un tema no menor: trasllat. El que fa en aquest cas el Govern de l’Estat és traslladar al 
món local la complexitat de la gestió d’un tema, fixa un impost o el valor d’un impost, 
que han de gestionar altres. Ja s’espavilaran, ja ens espavilarem. Carrega els 
alcaldes, les alcaldesses, els regidors i les regidores amb el cost de la gestió i amb el 
cost polític d’implementar aquestes decisions, com molt bé hem vist també ja en la 
intervenció que m’ha precedit fa un moment per part del portaveu del PP. Som, els 
alcaldes i les alcaldesses, som habitualment gent molt responsable i per tant, ho farem 
el millor que puguem, però també llegim bé les normatives i llegim bé els decrets i 
algunes coses que s’han plantejat per part del portaveu del PP són difícils, impossibles 
o poc gestionables. Per tant, ens trobem amb un fet real, que és un increment de la 
pressió fiscal aplicada (si em permeten l’expressió) en el cul d’una altra administració 
que ja s’espavilarà. Poc lleial, poc lleial i jo crec que ho hem de dir i ho diem amb 
tranquil·litat, però poc lleial. La cons-trucció del futur en un moment de crisi, en un 
moment com aquest, passa per extremar els espais de diàleg i els espais de trobada i 
aquí ens trobaran, trobaran aquest Grup i jo crec que tothom trobarà el conjunt del 
municipalisme català. 
 
Per finaltizar el torn de les intervencions, el portaveu del Grup de Convergència i 
Unió, Sr. García Cañizares, manifesta que penso que se n’ha parlat molt per part dels 
altres portaveus, i en tot cas, nosaltres ens abstindríem al primer acord de la moció 
perquè entenem que les mesures econòmiques que va prendre l’Estat i aquesta 
formen part d’un conjunt i que, en aquest cas, el Grup de CiU al Parlament espanyol hi 
va estar d’acord. Nosaltres, en aquest sentit, farem una abstenció i en la segona 
qüestió i el tercer acord, entenem que estem incidit de nou en el que dèiem a la moció 
anterior: és imprescindible un bon finançament local, és imprescindible que els 
ajuntaments estiguin ben finançats i és evident que el que no podríem permetre i, en 
tot cas no es diu explícitament, però la moció sí que en fa referència, no podríem 
permetre que les aportacions que l’Estat està fent als municipis anessin a la baixa a 
canvi d’un ingrés directe per impost directe als ciutadans a través de l’IBI.  
 
Crec i entenem que el que és imprescindible és diàleg en tots els àmbits. És evident 
que els acords que pugui prendre qualsevol govern que afecti els municipis s’ha de fer 
d’acord amb les entitats municipalistes, pactant-ho, discutint-ho i aplicant-ho. Dic de 
pas que aquesta demanda de diàleg l’hem de tenir sempre des de l’Administració local 
i des dels partits polítics perquè l’experiència que hem tingut els últims anys és que, en 
moltes ocasions, no s’ha tingut en compte el diàleg amb partits polítics. No vull treure 
temes diferents perquè estem parlant de política local i d’Administració local, però la 
modificació de la Constitució també calia un diàleg, també calia treballar-ho a nivell 
dels partits polítics amb representació parlamentària, calia també parlar-ne amb els 
redactors de la Constitució i es va prendre a corre-cuita i ràpid, sense diàleg, sense 
participació de tothom. Per tant, sí que (i en aquesta moció ja aprofitant la demanda 
que fan els grups de la Diputació de diàleg) diàleg, ho deia a l’inici de les mocions, el 
diàleg que hem trobat arreu de la Diputació amb els grups per tal de pactar els acords, 
de pactar les mocions i diàleg en tots els sentits, i també, evidentment, diàleg del 
Govern, de tots els governs amb els municipis quan toquin qüestions tan sensibles 
com és la pujada d’impostos.  
 
Per alusions, el Sr. Portabella, sol.licita l’ús de la paraula per contestar al Sr. 
Villagrasa i manifesta que la veritat és què m’he quedat tant sorprès de la intervenció 
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del portaveu del PP que demanaria que constés en acta, de manera detallada, la seva 
intervenció i que fos fil per randa perquè crec que pot ser un element de reflexió per a 
la mateixa persona que ha pronunciat aquestes paraules en tant en quant és bastant 
difícil titllar de demagògia i populisme que, a conseqüència d’una intervenció unilateral 
i no pactada amb els municipis, hi hagi gent que paga un 10% mes del que tenia 
previst. Això és una realitat incontestable, crematísticament mesurable i, per tant, lluny 
de la demagògia i del populisme és una realitat sobrevinguda que els alcaldes i les 
alcaldesses no havien previst i es pot titllar de moltes maneres menys de demagògia i 
de populisme, sobretot perquè en el moment en què es produeix és quan ja s’han 
aprovat els pressupostos municipals i, per tant, la majoria de municipis no hi és a 
temps d’intervenir, de manera correctiva vers aquest increment. Sobretot, també, 
perquè moltes de les argumentacions que s’han utilitzat (i el portaveu del PP sap bé de 
què li parlo) en algunes negociacions municipals pressupostàries, s’ha passat a dir que 
es disminuïa l’IBI perquè la pressió que s’havia produït en els darrers anys 
incrementant l’IBI sobre els municipis, era inacceptable i que ells sí que feien que es 
disminuís l’IBI i, al cap d’uns dies, els mateixos grups que estaven argumentant 
això,incrementen l’IBI d’una tacada com poques vegades s’havia vist. Argumentar 
després el que s’ha argumentat sí que és, literalment, demagògia i populisme. 
 
Desprès de les intervencions dels portaveus del diferents Grups Polítics, la 
Presidència posa de manifest que hauríem de procurar distingir que aquí no és el 
Parlament de Catalunya, no és un Ple municipal i jo ja estic molt bé, molt còmode i 
molt ben acompanyat, i podem estar l’estona que vulguin, però jo crec que seria bo 
que cada moment sabéssim on som. Per tant, si el portaveu del PP em demana la 
paraula, l’hi donaré, però tinguem en compte això, si us plau. 
 
Abans de procedir a la votació el Sr. Villagrasa, vol matisar que “cuando hablaba de 
poco rigor, era de la moción de origen que presentaba el señor Portabella, que luego 
ha sido enmendada, y que quede claro, y que conste en acta. En relación a la 
intervención del portavoz del PSC Sr.Mayoral, “que me llame Mourinho… otra cosa, si, 
pero eso no”. 
 
Sotmesa la Moció a votació, punt per punt, el resultat és el següent.  
 
- Quant al primer acord de la part dispositiva s’aprova per majoria, amb els vots 

favorables dels 25 diputats assistents dels grups polítics del Partit Socialista de 
Catalunya, d'Iniciativa per Catalunya - Verds, i d'Esquerra Republicana de 
Catalunya, l’abstenció dels 19 diputats assistents del grup de Convergència i Unió 
atès que s’ha absentat el Diputat Sr. Ciurana i el vot en contra dels 6 diputats  
assistents del grup del Partit Popular.  

 
- Quant al segon i tercer punt s’aproven per unanimitat. 
 
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 
números 11276 al 11873 de l’any 2011 i de l’1 al 177 corresponents a l’any 2012 i dels 
acords adoptats per la Junta de Govern corresponent a la sessió ordinària de data 
22 de desembre de 2011.  
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I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 
les 13 hores i 15 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 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 540480 al 540518. 
 
Barcelona,  29 de febrer de 2012 
 
 
 
 
 
 
La Secretària General 
Petra Mahillo García 
 
 
 
 




