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ACTA DE LA SESSIÓ 

PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2012 

 
A la ciutat de Barcelona, el dia 23 de febrer de 2012, a les 12 hores i 07 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 26 de 
gener de 2012. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
2.- Dictamen que proposa determinar els serveis essencials i prioritaris de la Diputació 
de Barcelona, dels seus organismes públics: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i 
XAL, i fixar els criteris per a procedir al nomenament o contractació de personal 
temporal. 
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Intervenció General 
 
3.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la Intervenció General 
corresponent a la fiscalització plena de l’exercici 2011. 
 
Tresoreria 
 
4.- Dictamen que proposa donar compte del grau de compliment dels terminis de 
pagament del període comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2011. 
 
Servei de Programació 
 
5.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de crèdit en el Pressupost General de 
la Diputació per a l’exercici de 2012 i donar compte del corresponent informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
6.- Dictamen que proposa l’aprovació de la declaració que les actuacions de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona tenen la consideració de 
sector prioritari, en conseqüència autoritzar a l’esmentat Organisme la realització de 
nomenaments interins. 
 
7.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
8.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament de  Badalona, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 
9.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament de Badalona, 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. 
 
10.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de  Cardedeu, 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. 
 
11.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 

12.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos 
de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords 
de delegació. 
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13.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
14.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos 
de dret públic municipals. 
 
15.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de  Sant Joan Despí a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
16.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de  Taradell, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
17.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Tiana, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 
 
18.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Tordera, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió, liquidació i 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  Vilanova i la Geltrú, 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. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de  Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats  
 
20.- Dictamen que proposa l’aprovació de la constitució de la Xarxa de Serveis Locals 
d’Habitatge i aprovació del seu protocol de funcionament. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar la modificació no substancial del contingut del 
conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i el Parc Fluvial 
del Besòs i l’aprovació de la pròrroga de l’esmentat conveni, per a l’assumpció de la 
gestió, el manteniment i la conservació del Parc. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
22.- Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni marc de col·laboració signat 
el mes de novembre de 2005, i aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de 
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l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i el 
Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de 
Castellví de la Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i 
l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Prelitoral del Penedès, per a l’execució 
d’aquest Pla Marc. 
 
23.- Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni marc de col·laboració signat 
en data 13 de juliol de 2004, i aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de 
l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia i el Conveni Marc 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments  d’Aguilar de 
Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera 
i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, per a l’execució d’aquest 
Pla Marc. 
 
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’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal de la Diputació de Barcelona, sobre el model de gestió de les grans 
infraestructures portuàries i aeroportuàries. 
 
2.- 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. 
 
3.- Precs. 
 
4.- Preguntes.  
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26 
de gener de 2012. 
 
El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de 
gener de 2012, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

 
2.- Dictamen de data 14 de febrer de 2012, que proposa determinar els serveis 
essencials i prioritaris de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes 
públics: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i XAL, i fixar els criteris per a 
procedir al nomenament o contractació de personal temporal. 
 
“El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de desembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, es dicta 
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com a conseqüència que els Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2011 s’han 
prorrogat per a l’exercici 2012. 
 

L’article 3 de l’esmentada norma, sobre oferta pública d’ocupació o altre instrument 
similar de gestió de la provisió de necessitats de personal, estableix en el segon 
apartat, amb caràcter bàsic, que durant l’any 2012 no es procedirà a la contractació de 
personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que 
es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin 
prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 

La Direcció dels Serveis dels Recursos Humans va emetre en data 10 de febrer un 
informe on es fixen els criteris que haurien de regir la proposta de nomenament de 
personal interí i la contractació de personal temporal d’acord amb la normativa vigent i 
que diu literalment: 
 

 “CONTRACTACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL O DE FUNCIONARIS INTERINS 
 

ANTECEDENTS 
 

1.- REGULACIÓ ACTUAL   
 
1.1.- Regulació bàsica i pel sector públic estatal 
 
El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de desembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, es dicta 
com a conseqüència que els Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2011 s’han 
prorrogat per a l’exercici 2012. 
 
L’article 3 de l’esmentada norma, sobre oferta pública d’ocupació o altre instrument 
similar de gestió de la provisió de necessitats de personal, estableix en seu segon 
apartat i amb caràcter bàsic, el següent:  
 
“Dos. Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, 
ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos 
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables 
que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se 
consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales.”:   
 
(La LGPE 2011 establia que durant l’any 2011 no es procediria a la contractació de 
personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents e 
inajornables. (No es realitzava cap restricció respecte sectors, funcions o categories 
considerades prioritàries o respecte serveis públics essencials).  

 
Per al sector públic estatal (per tant, sense caràcter bàsic) es reprodueix la mateixa 
norma i s’afegeix que per a poder efectuar aquests nomenaments o contractacions 
caldrà prèvia autorització del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
També s’estableix la prohibició d’autoritzar convocatòries de places vacants de nou 
ingrés, i convocatòries de llocs o places vacants de les entitats públiques 
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empresarials i la resta d’organismes públics i ens del sector públic estatal no 
mencionats anteriorment, llevat casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i 
inajornables, que requeriran la prèvia i expressa autorització del Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques.  
 
Per últim, l’apartat quart de l’article 3 estableix que durant l’any 2012 seran objecte 
d’amortització en el sector públic estatal un número equivalent de places al de les 
jubilacions que es produeixin, en els termes i amb l’abast que determini el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, llevat en els sectors, funcions i categories 
professionals que es considerin prioritàries o que afectin al funcionament dels 
serveis públics essencials.  
 
1.2.- Regulació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Les normes de referència prèvies al RDL 20/2011 són la Llei 6/2011, del 27 de 
juliol, de pressupostos de la Generalitat per al 2011 i l’Acord de Govern de 2 d’agost 
de 2011, el qual estableix mesures sobre nomenaments i contractacions de 
personal temporal per a l’any 2011.  
 
La LGP de la Generalitat preveu:  
 
“Art. 34.  
2. El nomenament de personal interí i laboral temporal per vacant no pot superar el 
límit establert, amb caràcter bàsic, per la llei de pressupostos generals de l’Estat i 
s’ha de concentrar a atendre necessitats urgents i inajornables dels serveis públics 
essencials que determini el Govern  (recordem que La LGPE 2011 establia que 
durant l’any 2011 no es procediria a la contractació de personal temporal, ni al 
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat de 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents e inajornables, però no es 
realitzava cap restricció respecte sectors, funcions o categories considerades 
prioritàries o respecte serveis públics essencials.  
 
3. El Govern pot dictar altres mesures relatives als nomenaments i les 
contractacions laborals temporals en supòsits de substitució, excés o acumulació de 
tasques i per a la realització de programes, obres o serveis determinats. “ 
 
Per una banda, exigeix que els nomenaments i contractacions temporals per vacant 
es concentrin a atendre les necessitats urgents i inajornables dels serveis públics 
essencials que determini a aquest efecte el Govern de la Generalitat. Per a la resta 
de modalitats de nomenaments i contractacions de personal temporal, la LGP de la 
Generalitat habilita el Govern per a aplicar les mesures de contenció i limitació de la 
despesa de personal que consideri més adients. 
 
Amb aquesta habilitació pressupostària el Govern de la Generalitat aprovà en data 
2 d’agost el següent Acord:  
 
Amb caràcter general estableix que les necessitats de personal que es generin 
s’han d’atendre prioritàriament amb el personal funcionari, estatutari i laboral 
existent, i que els nomenaments de personal interí i les contractacions de personal 
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laboral temporal tenen caràcter excepcional i únicament es formalitzaran per a la 
cobertura de necessitats urgents i inajornables i amb les limitacions que estableixi 
l’Acord.  
 
Així mateix disposa que no es formalitzaran nomenaments o contractacions de 
personal interí per cobrir vacants, amb les següents excepcions:   
 
- Per a la cobertura de llocs de treball no ocupats que restin reservats als seus 

titulars- funcionaris de carrera, personal estatutari o laboral fix- d’acord amb la 
normativa vigent.  

 
- Per a la cobertura del 50 % de les vacants que es generin per jubilacions, 

defuncions o qualsevol altra forma d’extinció definitiva de la relació de serveis o 
laboral, només en l’àmbit d’aquests col·lectius:  

 
• Personal docent no universitari i serveis que realitzen tasques d’atenció directa a 

l’alumnat i/o suport essencial a l’activitat docent 
• Personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 
• Personal al servei de l’Administració de Justícia, de l’àmbit d’execució penal i 

sanitari de centres penitenciaris i de justícia juvenil 
• Personal assistencial de la xarxa d’equipaments de serveis socials i cívics 
• Personal adscrit a les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya 
• Personal adscrit a la sala de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de 

Catalunya, a Centre d’Informació Viària de Catalunya i al Servei de Gestió del 
trànsit 

• Personal veterinari oficial d’escorxador 
• Personal docent d’escoles de capacitació agrària, i Escola de Viticultura i 

Enologia. 
• Personal docent de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
 
- Per a la cobertura de llocs de treball inclosos dins l’àmbit dels serveis públics 

essencials abans referits, que esdevinguin vacants com a conseqüència de la 
resolució d’un procés de provisió o selecció de personal funcionari o laboral, 
sempre que això no comporti un increment global de la despesa del cos o 
categoria corresponent.  

 
- S’autoritza la cobertura de substitucions i de reforços per executar programes de 

caràcter temporal, amb la limitació dels crèdits pressupostaris consignats a 
aquests efectes.  

 
Pel que fa a altres nomenaments i contractacions temporals, estableix el següent:  
 
- Nomenaments de personal interí per excés o acumulació de tasques i les 

contractacions de personal laboral per circumstàncies de la producció: tindran la 
durada estrictament necessària per a l’execució de les tasques encomanades. 
Caldrà indicar la causa de l’excés o l’acumulació de tasques que determinen la 
necessitat i la urgència del nomenament o contractació.  
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- Nomenaments de personal interí per substitució i contractacions de personal 
laboral d’interinitat per substitució en llocs ocupats: cal fer-hi constar la causa de 
la substitució amb identificació de la persona substituïda.  

 
- Nomenaments de personal interí per executar programes de caràcter temporal i 

contractacions de personal laboral d’obra o servei: cal que el seu finançament 
estigui afectat a una concreta actuació de naturalesa temporal i no sigui 
susceptible de conversió en una activitat permanent, així com acreditar 
l’autonomia i substantivitat pròpia de l’obra i servei determinats respecte de 
l’activitat normal de l’Administració.  

 
Finalment exigeix que abans de formalitzar qualsevol nomenament o contractació 
temporal existeixi un informe sobre la necessitat urgent i inajornable i la 
impossibilitat de suplir les mancances pels sistemes reglamentaris o convencionals 
de provisió. En el cas dels nomenaments i contractacions en l’àmbit dels serveis 
essencials no caldrà la justificació de la impossibilitat de suplir les mancances pels 
sistemes reglamentaris o convencionals.  
 
1.3.- Aplicació a la Diputació de Barcelona de la regulació actual.  
 
La normativa bàsica conté una regla general de prohibició de nomenar personal 
interí o contractar personal temporal durant l’exercici 2012. 
 
Tot seguit, i sense fixar cap tipus de restricció pel que fa a la modalitat d’interinatge 
o de contractació temporal, preveu l’excepció a la regla general referida al paràgraf 
anterior. Així, limita la possibilitat de nomenar personal interí o contractar personal 
temporal a supòsits excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables 
(adjectius que, indefectiblement, representen el mateix) restringides als sectors, 
funcions i categories professionals que es considerin prioritàries, o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tant, les condicions que el legislador estableix per tal que les Administracions 
públiques puguin procedir a realitzar el nomenaments o contractacions de caire 
temporal, són: 
- L’existència d’una necessitat urgent i que no es pugui ajornar. 
- Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al 

funcionament dels serveis públics essencials 
 
Amb aquesta previsió general bàsica, com s’ha vist, l’Estat i la Generalitat han 
reglamentat les possibilitats de nomenar o contractar en funció de la causalitat de la 
necessitat i del respectiu àmbit organitzatiu, cosa que també ha de poder fer 
aquesta Corporació en ús de la potestat organitzativa i del principi d’autonomia 
local. 
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Els sectors, funcions i categories professionals amb la consideració de 
prioritàries 
 
Com que la normativa bàsica no estableix una definició de servei o sector prioritari o 
essencial, aquesta qüestió l’haurà de determinar discrecionalment cada 
administració. 
 
D’entrada, hi hem d’entendre referides totes aquelles necessitats públiques que 
requereixin d’una actuació preferent sobre les altres, o sense les quals 
l’administració no podria prestar amb les degudes garanties els serveis públics a 
què està obligada per imperatiu legal.  
 
La definició de servei públic essencial 
 
La definició de servei públic essencial referida a l’àmbit local ve delimitada per les 
competències que els municipis i corporacions locals han de prestar per mandat del 
legislador. 
 
En aquest sentit, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LBRL) disposa en l’article 36 quines són les competències pròpies 
de la Diputació:  
 
- La coordinació dels serveis municipals entre si per la garantia de la prestació 

integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de 
competència municipal. 

- L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.  

- La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, en tot cas, 
supracomarcal, 

- La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les competències de les altres 
Administracions Públiques en aquest àmbit. 

- En general, el foment i l’administració dels interessos peculiars de la província.  
 
L’article 26.3 LBRL, d’altra banda, disposa que l’assistència de les Diputacions als 
municipis prevista en el transcrit article 36, s’adreçarà preferentment a l’establiment 
i l’adequada prestació dels serveis públics mínims, així com a la garantia del 
desenvolupament en les corporacions municipals de les funcions públiques a què 
es refereix l’article 93.2 de la Llei. Ho reitera l’article 92.4 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (LMRLC) també estableix que les funcions d’assistència i 
cooperació municipal s’han de dirigir especialment a l’establiment i prestació dels 
serveis públics mínims.  
 
Els serveis mínims i obligatoris que han de prestar els municipis, de conformitat 
amb el que preveu l’article 26 LBRL, són els següents:  
 
- Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament 

domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, 
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pavimentació de les vies públiques i control d’aliments i begudes, parc públic, 
biblioteca pública, mercat i tractament de residus, protecció civil, prestació de 
serveis socials, prevenció i extinció d’incendis e instal·lacions esportives d’ús 
públic, transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi ambient.  

 
Així mateix, l’article 30.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local (TRRL) estableix que la preferència entre els diferents 
serveis mínims es determinarà sobre la base dels objectius a què es refereix l’article 
36.2 LBRL, atenent a les circumstàncies de cada municipi i respecte a les prioritats 
sectorials que es determinin en la forma establerta a l’article 59 LBRL (quan l’Estat 
tingui per llei la facultat de coordinar l’activitat de l’administració local i a través de 
plans sectorials hagi fixat els objectius i la determinació de les prioritats de l’acció 
pública en la matèria corresponent).  
 
També cal tenir en compte la Disposició Addicional segona de la Ley 7/2007, de 12 
de abril por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que 
disposa quines son les funcions públiques necessàries en totes les corporacions 
locals. En concret l’apartat 1.2 d’aquesta disposició estableix que són funcions 
públiques necessàries en totes les corporacions locals, la responsabilitat 
administrativa de les quals està reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter 
estatal: 
 
- La de secretaria, comprensiva de la fe pública i el d’assessorament legal 

preceptiu. 
- El control i la fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i 

pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
 
A banda d’aquests serveis propis que presta la corporació, la Diputació també resta 
obligada a prestar els anomenats serveis impropis que, en la seva majoria poden 
ser considerats com a serveis públics essencials d’atenció directa. Ens referim als 
àmbits de l’educació i la sanitat.  
 
Ateses les consideracions legals apuntades, entenem que són serveis públics 
essencials de la Diputació de Barcelona, els següents:  
 
Com a serveis públics essencials en l’àmbit propi provincial:  
 
Personal de les categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir la 
prestació dels següents serveis: 
 
Tota activitat dirigida a impulsar i reactivar l’activitat econòmica, així com per a 
assegurar els ingressos de la Diputació  
Prevenció d’incendis 
Manteniment dels espais naturals 
Biblioteques 
Conservació de les vies i carreteres 
Funcions públiques necessàries de secretaria, intervenció i tresoreria  
Publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  
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Defensa jurídica dels ens locals i prestar-los assistència judicial  
Funció d’orientació i assessorament jurídic, econòmic i tècnic als ens locals en les 
diferents matèries de competència municipal, dirigides a l’obtenció de recursos 
públics en els àmbits local, autonòmic, estatal i internacional 
Seguiment d’execució d’obres i servies com cartografia i padró d’habitants.  
Funcions de policia administrativa en seguretat alimentària, intervenció ambiental i 
protecció de la legalitat urbanística, per delegació o encomana dels Ajuntaments  
Funcions tècniques especialitzades per tal de garantir la producció, elaboració, 
desenvolupament, subministrament i recepció de continguts audiovisuals vinculats 
al servei públic essencial de comunicació audiovisual d’àmbit local 
 
Com a serveis públics essencials de caràcter impropi:  
 
En l’àmbit educatiu:  
Personal docent dels serveis d’educació  
 
En l’àmbit sanitari:  
Atenció a persones drogodependents.  
Atenció dispositius teleassistència 
Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir 
 
2. Sectors, funcions i categories professionals prioritàries: 
 
Reiterant el que ja s’ha apuntat, els sectors, funcions i categories professionals que 
es considerin prioritàries han de respondre a aquelles necessitats públiques que 
requereixin d’una actuació preferent sobre les altres. Sense elles la resta de serveis 
públics que l’Administració resta obligada a prestar per imperatiu legal no podrien 
dur-se a terme amb les degudes garanties. 
 
En aquest sentit, i sent conscients que les necessitats que puguin sorgir durant 
l’exercici 2012 seran conjunturals i que, en moltes ocasions, comportaran la 
necessitat de procedir a l’anàlisi de si la necessitat que es pretén cobrir s’encabeix 
dins el concepte de sector, funció o categoria de caràcter prioritari, es poden 
establir, sobre la base d’una analogia amb els serveis mínims que s’estableixen en 
les supòsits de vaga per garantir els serveis públics, que les següents àrees o 
sectors tenen la naturalesa de prioritàries, amb relació a les categories i funcions 
que es consideren necessàries per a garantir la prestació del servei:   
 
- Suport i assistència a la Presidència i a la resta d’òrgans de govern 
- Seguretat corporativa 
- Servei de contractació, manteniment, logística i informàtica 
- Arxiu i registre 
- Serveis de recursos humans  
- Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius i prestar suport 

tècnic per a la creació de xarxes telemàtiques  
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2.- MECANISMES GENERALS PER A LA COBERTURA DE LES NECESSITATS 
DE PERSONAL 
 
A continuació enumerem els criteris que haurien de regir la proposta de 
nomenament de personal interí i la contractació de personal temporal d’acord amb 
la normativa vigent.  
 
1) En primer lloc, les necessitats de personal que es generin durant l’exercici 2012 
s’atendran, prioritàriament, amb personal funcionari de carrera mitjançant els 
sistemes legalment previstos de provisió de llocs de treball, mobilitat 
interadministrativa i l’efectivitat dels reingressos al servei actiu dels empleats públics 
que així ho hagin sol·licitat.  
 
2) En segon lloc, i com a regla general, s’estableix el criteri d’acord amb el qual 
durant l’exercici 2012 no es procedirà al nomenament de funcionaris interins ni a la 
contractació de personal laboral temporal, llevat que es tracti d’un supòsit urgent i 
que no es pugui ajornar. Aquesta excepció s’aplicarà només amb relació als 
serveis, funcions i categories que la Corporació hagi considerat prioritàries o 
essencials. 
 
3) D’acord amb el que preveu l’article 10 EBEP, són funcionaris interins aquells que 
per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats per a 
exercir funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les 
circumstàncies següents: 
 
a) L’existència de places vacants quan no sigui possible cobrir-les per funcionaris 

de carrera. 
b) La substitució transitòria dels titulars. 
c) L’execució de programes de caràcter temporal. 
d) L’excés o acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d’un 

període de dotze mesos. 
 
4) A la Diputació de Barcelona comptem amb funcionaris interins de les diferents 
tipologies que regula l’EBEP. Aquests nomenaments són en la seva majoria previs 
a l’entrada en vigor del RDL 20/2011, malgrat que alguns estan subjectes a termini. 
D’acord amb el que preveu l’article 3 del Reial Decret llei 20/2011, de 30 de 
desembre, proposem el següent tractament d’aquests supòsits així com dels nous 
nomenaments: 
 
A) Nomenaments interins efectuats amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL 
20/2011 
 
Es tracta de nomenaments que responen a necessitats i llocs de treball ja ocupats 
durant exercicis anteriors pel mateix personal interí i dotats pressupostàriament per 
a l’exercici 2012.  
 
En tant que els serveis d’adscripció corresponents informin del manteniment de les 
circumstàncies que motivaren la seva cobertura i, per tant, mentre no es produeixi 
una causa legal de finalització del nomenament, la seva renovació respon al 
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manteniment de les causes de necessitat que els van originar. En conseqüència, no 
ens trobem davant un supòsit de nou ingrés als efectes del que estableix l’art. 3 del 
Reial Decret-llei 20/2011. 
 
No obstant l’anterior, en aquells casos en què hagi desaparegut la causa que 
motivà el nomenament i d’acord amb els paràmetres de contenció que estableix el 
Reial Decret Llei de referència, es procedirà a la seva finalització. 
 
B) Nomenaments interins després de l’entrada en vigor del RDL 20/2011 
 
D’acord amb els criteris de contenció del RDL 20/2011, s’estableix com a regla 
general la no incorporació de personal interí o contractat temporal de nou ingrés.  
 
Això no obstant, i d’acord amb el que preveu la norma, es podran realitzar nous 
nomenaments interins per a cobrir necessitats urgents i  que no es puguin ajornar 
en supòsits excepcionals que puguin encabir-se en la definició de sectors, funcions i 
categories professionals prioritàries o que afectin als serveis públics essencials. 
 
Per tant, la gestió de les necessitats de recursos humans es realitzarà seguint 
aquests paràmetres: 
 
B.1. Vacants que es produeixen com a conseqüència de la pèrdua de la condició de 
funcionari de carrera o de personal laboral fix 
 
D’acord amb el criteri general expressat anteriorment, en els supòsits que es 
produeixi una vacant fruit d’alguna de les causes de pèrdua de la condició de 
funcionari o de personal laboral fix, es procedirà a l’amortització de la plaça excepte 
si en termes d’anàlisi organitzativa s’observa la necessitat del seu manteniment, cas 
en el qual serà coberta mitjançant els processos de provisió entre el personal 
funcionari de carrera o laboral fix (punt 2.1 d’aquest informe).  
 
Solament per cobrir necessitats urgents i inajornables en casos excepcionals que 
puguin encabir-se en la definició de sectors, funcions i categories professionals 
prioritàries o que afectin als serveis públics essencials, es procedirà a efectuar 
nomenaments interins o contractes de caràcter temporal, i en qualsevol cas fins que 
es resolguin els processos previstos en el paràgraf anterior.  
 
B.2. Places vacants dotades pressupostàriament i que no hagin estat cobertes en 
exercicis anteriors 
 
De nou, es fa necessari aplicar la regla general d’amortització de la plaça excepte si 
en termes d’anàlisi s’observa la necessitat del seu manteniment, cas en el qual serà 
coberta mitjançant els processos de provisió entre el personal funcionari de carrera 
o laboral fix (punt 2.1 d’aquest informe).  
 
Solament per cobrir necessitats urgents i inajornables en casos excepcionals que 
puguin encabir-se en la definició de sectors, funcions i categories professionals 
prioritàries o que afectin als serveis públics essencials, es procedirà a efectuar 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 14

nomenaments interins o contractes de caràcter temporal, i en qualsevol cas fins que 
es resolguin els processos previstos en el paràgraf anterior.  
 
B.3. Nomenaments interins de les lletres b, c i d de l’art. 10 de l’EBEP 
 
En aquest cas també és d’aplicació la regla general de contenció de la despesa. En 
conseqüència, només es podrà nomenar personal interí o contractar personal 
laboral temporal per a cobrir necessitats urgents i inajornables en casos 
excepcionals que puguin encabir-se en la definició de sectors, funcions i categories 
professionals prioritàries o que afectin als serveis públics essencials.  
 
3.- SOBRE LA POSSIBILITAT DE CONVOCAR PROCESSOS DE PROMOCIÓ 
INTERNA  
 
La promoció interna consisteix en l’accés des d’un cos o escala d’un grup o subgrup 
de classificació professional a un altre de superior. Com que s’articula mitjançant un 
procés de selecció, requereix de la seva inclusió en l’oferta pública d’ocupació o 
altre instrument anàleg i, per tant, aparentment restaria subjecta a les restriccions 
imposades per l’article 3.1 del Reial Decret Llei 20/2011, el qual exclou la 
incorporació de nou personal a les Administracions Públiques. 
 
Tanmateix, cal analitzar quina ha estat la voluntat última del legislador en aprovar la 
norma de referència. Entenem que aquella no ha estat tant el frustrar la carrera 
professional del personal funcionari i laboral, com l’evitar que incrementi el nombre 
d’efectius al servei del sector públic. Per tant, malgrat que existeix l’obligació de 
publicar en l’instrument adequat les convocatòries de promoció interna, això no 
hauria de ser obstacle per a efectuar aquestes convocatòries quan el servei ho 
requereixi. Ans al contrari, aquesta serà segurament un dels instruments en què les 
administracions públiques hauran d’incidir per a mantenir la qualitat dels serveis 
malgrat les restriccions en la incorporació de nou personal. 
 
Això sí, per a complir amb els criteris fixats pel legislador, la finalització dels 
processos selectius de promoció interna hauria de comportar l’obligació d’amortitzar 
les places que quedessin vacants en el grup immediatament inferior, cosa que 
evitaria l’increment de la plantilla de la Diputació de Barcelona, excepte si en termes 
d’anàlisi organitzativa fos necessari mantenir-les. 
 
En qualsevol cas, només podrien ser cobertes per personal interí en cas de 
necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories 
professionals prioritàries o que afectin als serveis públics essencials.”  
 

Així mateix, el Sr. M.S.M., catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de Alcalá, 
a petició de la Diputació de Barcelona emet un informe jurídic sobre l’aplicació en 
l’àmbit de les entitats locals de l’article 3 del Reial Decret-llei 20/2011, en el qual 
conclou que aquestes tenen competència per a fixar, en funció del context econòmic i 
sociopolític i respectant el marc jurídic vigent, els serveis que es considerin essencials 
i prioritaris, ja que el legislador no ha establert un llistat tancat a aquests efectes. 
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D’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 
23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Declarar serveis públics essencials de caràcter propi de la Diputació de 
Barcelona, dels organismes autònoms Institut del Teatre i Patronat d’Apostes i de 
l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local, els següents:  
 

- Tota activitat dirigida a impulsar i reactivar l’activitat econòmica, així com per a 
assegurar els ingressos de la Diputació (en especial, per a l’execució del 
programa de l’Organisme Autònom de dret local Patronat d’Apostes) 

- Prevenció d’incendis 
- Manteniment dels espais naturals 
- Biblioteques 
- Conservació de les vies i carreteres 
- Funcions públiques necessàries de secretaria, intervenció i tresoreria  
- Publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  
- Defensa jurídica dels ens locals i prestar-los assistència judicial  
- Funció d’orientació i assessorament jurídic, econòmic i tècnic als ens locals en 

les diferents matèries de competència municipal, dirigides a l’obtenció de 
recursos públics en els àmbits local, autonòmic, estatal i internacional 

- Seguiment d’execució d’obres i servies com cartografia i padró d’habitants.  
- Funcions de policia administrativa en seguretat alimentària, intervenció 

ambiental i protecció de la legalitat urbanística, per delegació o encomana dels 
Ajuntaments 

- Funcions tècniques especialitzades per tal de garantir la producció, elaboració, 
desenvolupament, subministrament i recepció de continguts audiovisuals 
vinculats al servei públic essencial de comunicació audiovisual d’àmbit local 

 
Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencial les categories i 
funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació.  
 
Segon.- Declarar serveis públics essencials de caràcter impropi de la Diputació de 
Barcelona i de l’organisme autònom Institut del Teatre, els següents:  
 

- En l’àmbit educatiu:  
Personal docent dels serveis d’educació, i en relació amb l’Organisme Autònom 
de dret local Institut del Teatre, el personal docent de formació reglada 

 
- En l’àmbit sanitari:  

Atenció a persones drogodependents.  
Atenció dispositius teleassistència 
Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir 
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Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencial les categories i 
funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació.  
 
Tercer.- Declarar que les següents àrees o sectors tenen la naturalesa de prioritàries, 
amb relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per a garantir 
les funcions atribuïdes a la Diputació de Barcelona, als organismes autònoms Institut 
del Teatre i Patronat d’Apostes i a l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual 
Local: 
 

- Suport i assistència a la Presidència i a la resta d’òrgans de govern 
- Seguretat corporativa 
- Servei de contractació, manteniment, logística i informàtica 
- Arxiu i registre 
- Serveis de recursos humans.  
- Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius i prestar suport 

tècnic per a la creació de xarxes telemàtiques  
 
Quart.- Aprovar les directrius que hauran de regir la cobertura de les necessitats de 
personal: 
 
1) Les necessitats de personal que es generin durant l’exercici 2012 s’atendran, 
prioritàriament, amb personal funcionari de carrera mitjançant els sistemes legalment 
previstos de provisió de llocs de treball, mobilitat interadministrativa i l’efectivitat dels 
reingressos al servei actiu dels empleats públics que així ho hagin sol·licitat.  
 
2) Com a regla general, s’estableix el criteri d’acord amb el qual durant l’exercici 2012 
no es procedirà al nomenament de funcionaris interins ni a la contractació de personal 
laboral temporal, llevat que es tracti d’un supòsit urgent i que no es pugui ajornar. 
Aquesta excepció s’aplicarà només amb relació als serveis, funcions i categories que 
la Corporació hagi considerat prioritàries o essencials. 
 
3) En relació amb els nomenaments interins efectuats per la Diputació de Barcelona 
amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL 20/2011, els quals responen a necessitats 
i llocs de treball ja ocupats durant exercicis anteriors pel mateix personal interí i dotats 
pressupostàriament per a l’exercici 2012, en tant que els serveis d’adscripció 
corresponents informin del manteniment de les circumstàncies que motivaren la seva 
cobertura i, per tant, mentre no es produeixi una causa legal de finalització del 
nomenament, es procedirà a la seva renovació en el benentès que es mantenen les 
causes de necessitat que els van originar.  
 
No obstant l’anterior, en aquells casos en què hagi desaparegut la causa que motivà el 
nomenament i d’acord amb els paràmetres de contenció que estableix el Reial Decret 
Llei de referència, es procedirà a la seva finalització. 

 
4) En relació amb els nomenaments interins que s’efectuïn amb posterioritat a 
l’entrada en vigor del RDL 20/2011, en atenció amb els criteris de contenció del RDL 
20/2011, s’estableix com a regla general la no incorporació de personal interí o 
contractat temporal de nou ingrés.  
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Això no obstant, i d’acord amb el que preveu la norma, es podran realitzar nous 
nomenaments interins per a cobrir necessitats urgents i que no es puguin ajornar en 
supòsits excepcionals que puguin encabir-se en la definició de sectors, funcions i 
categories professionals prioritàries o que afectin als serveis públics essencials, 
d’acord amb les següents regles: 
 
a) Vacants que es produeixen com a conseqüència de la pèrdua de la condició de 
funcionari de carrera o de personal laboral fix 
 
En els supòsits que es produeixi una vacant fruit d’alguna de les causes de pèrdua de 
la condició de funcionari o de personal laboral fix, es procedirà a l’amortització de la 
plaça excepte si en termes d’anàlisi organitzativa s’observa la necessitat del seu 
manteniment, cas en el qual serà coberta mitjançant els processos de provisió entre el 
personal funcionari de carrera o laboral fix. 
 
Solament per cobrir necessitats urgents i inajornables en casos excepcionals que 
puguin encabir-se en la definició de sectors, funcions i categories professionals 
prioritàries o que afectin als serveis públics essencials, es procedirà a efectuar 
nomenaments interins o contractes de caràcter temporal, i en qualsevol cas fins que es 
resolguin els processos previstos en el paràgraf anterior.  
 

b) Places vacants dotades pressupostàriament i que no hagin estat cobertes en 
exercicis anteriors 
 

Es procedirà a l’amortització de la plaça excepte si en termes d’anàlisi s’observa la 
necessitat del seu manteniment, cas en el qual serà coberta mitjançant els processos 
de provisió entre el personal funcionari de carrera o laboral fix.  
 

Solament per cobrir necessitats urgents i inajornables en casos excepcionals que 
puguin encabir-se en la definició de sectors, funcions i categories professionals 
prioritàries o que afectin als serveis públics essencials, es procedirà a efectuar 
nomenaments interins o contractes de caràcter temporal, i en qualsevol cas fins que es 
resolguin els processos previstos en el paràgraf anterior.  
 

c). Nomenaments interins de les lletres b, c i d de l’art. 10 de l’EBEP 
 

Només es podrà nomenar personal interí o contractar personal laboral temporal per a 
cobrir necessitats urgents i inajornables en casos excepcionals que puguin encabir-se 
en la definició de sectors, funcions i categories professionals prioritàries o que afectin 
als serveis públics essencials.  
 

Cinquè.- Es procedirà a realitzar convocatòries de promoció interna amb la finalitat de 
mantenir la qualitat dels serveis i de racionalitzar l’eficàcia i eficiència dels recursos 
humans existents sense haver de recórrer a la incorporació de personal de nou ingrés, 
quan el servei ho requereixi i sempre que dita convocatòria vagi acompanyada de 
l’amortització de les places que quedin vacants en el grup immediatament inferior, 
excepte si en termes d’anàlisi organitzativa fos necessari mantenir-les. 
 

En relació a aquest Dictamen, el portaveu del Grup d’ ICV-EuiA-EPM, Sr. Mañas, 
manisfesta que on decretarem quins són els serveis essencials i prioritaris per poder 
procedir a la contractació de personal laboral de la Diputació, falten molts serveis que 
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la Diputació presta als ajuntaments de la província i que creiem que també són 
essencials i prioritaris. Realment creiem que tots els serveis que estan en el Catàleg 
de la Diputació de Barcelona haurien de ser considerats essencials i prioritaris. 
Creiem, també, que aquest Dictamen pot obrir la porta a la no renovació del personal 
laboral de molts dels serveis que no es declaren essencials ni prioritaris, per últim, 
també volem manifestar el nostre desacord amb la informació, que ens donen els 
sindicats d’aquesta casa, que no hi ha hagut cap procés de consulta ni de negociació 
ni d’informació amb la part social, amb la representació social dels treballadors sobre 
aquest Dictamen. Per aquests motius, manifestem la nostra abstenció. 
 
A continuació, la Presidència, dóna l’ us de la paraula al diputat del grup Socialista, 
Sr. Roig, per referir-se al Dictamen que fa una sèrie d’exposicions i indica quines 
competències exerceix la Diputació. Manifesta que també hi posa quins són els serveis 
mínims obligatoris i hem observat (com deia ara el portaveu d’ICV) que hi ha serveis 
essencials i prioritaris, que en aquests moments s’estan prestant, que no hi són i 
serveis que fan referència a àrees d’una gran tradició, importants, en aquesta 
Diputació que, en tot cas, no entraré a detallar perquè són bastant llargues i, per tant, 
aquest fet que alguns d’aquests serveis puguin quedar fora d’aquest Dictamen que 
anem a aprovar, pensem que deixa la porta oberta a què es pugui modificar, també, o 
fer possible modificar l’estructura d’aquesta Diputació i el que vol dir és reduir les 
possibilitats o l’àmbit d’actuació de cara als ajuntaments. 
 
Hem de tenir en compte en aquest Dictamen, continua dient, l’informe que s’adjunta 
que es va demanar al catedràtic de Dret Administratiu, el senyor M.S.M., que en 
definitiva ens ve a dir, o quan ens defineix el tema de la prioritat (i la prioritat, 
evidentment en aquest cas, aplicada a l’acció política) ens diu que no és tant un 
concepte jurídic sinó que és un concepte polític, per tant, és competència de la pròpia 
institució definir quines són les prioritats d’aquest Govern, però també, si mirem tota la 
normativa o tenim en compte tota la normativa bàsica que existeix, en aquest moment 
no estableix cap definició de quin ha de ser aquest servei o sector prioritari, essencial i 
no ens el defineix i, per tant, és un tema a discrecionalitat de la pròpia Administració. 
De tota manera, mirant el Reial Decret i tenint en compte la situació de la Diputació de 
Barcelona, veiem que compleix tots els requisits jurídics, econòmics i regulatoris que 
demana i, en aquest sentit, també cal dir i tota la normativa que pugui ser d’aplicació 
més enllà d’aquest propi Decret. Per tant, estem parlant que no tenim dèficit sinó tot el 
contrari, tenim superàvit. Tenim aprovat un Pressupost amb un Capítol I amb la 
consignació suficient, s’està complint i s’ha complit sempre amb totes les qüestions 
que fan referència a les contractacions i als nomenaments temporals tant pel que ens 
deia l’Estatut Bàsic com per totes les lleis d’acompanyament de tots els pressupostos. 
Això no és una novetat per a tots nosaltres i, tenim que a aquesta Diputació, per totes 
aquestes qüestions, és necessari el manteniment d’aquests serveis públics i de tots 
aquests serveis que els deia que, al llarg dels anys, hem anat consolidant i això, 
també, donaria o pot donar garanties a tots aquells treballadors que estan afectats, 
que poguessin mantenir el seu lloc de treball. 
 
En definitiva, aquest Dictamen, tant en l’aspecte de la contractació temporal (que ens 
preocuparia, precisament per això que els deia al final) com pels efectes sobre la 
prestació de serveis de la Diputació, entenem que hauria d’anar més endavant i, 
sobretot, per aquesta cultura que ha tingut històricament la pròpia corporació de tirar 
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endavant o d’anar construint, diria jo, tots aquests serveis en funció de les demandes 
dels ajuntaments i també fer el camí invers: en funció de les demandes, modular-los o 
fins i tot fer-los desaparèixer. I per tant aquesta cultura penso que és bàsica per tirar 
endavant. Avui mateix, en aquest Ple, hi ha un punt que passem que és l’aprovació de 
la creació de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge i el propi Pla no la considera una 
qüestió prioritària o una qüestió essencial. Per tant, entenem que seria bo ampliar 
aquest Dictamen amb totes aquestes qüestions. Entenem que, vistos els informes i 
vista la legislació que hi ha, no és un tema jurídic ni és un tema tècnic sinó que, per 
tant, és un tema polític. És un tema de definir quin és el model d’assistència que hem 
de tenir, des d’aquest corporació, cap a les entitats locals i, per tant, pensem que el 
llistat de competències obligatòries que tenim previstes hauria d’afegir-se al Catàleg 
d’activitats que s’ha aprovat darrerament. Em sembla que estarem tots d’acord en què, 
si en el mes de gener aprovem un Catàleg d’activitats dirigides als ajuntaments i el 
mes següent, el mes de febrer, quan fem les prioritats o els serveis essencials, no 
incloem aquesta qüestió, podríem entrar en una sèrie de contradiccions. Per tot això i 
per aquesta necessitat de garantir tant l’estabilitat professional com els serveis 
d’aquesta Diputació que el nostre vot serà d’abstenció. També voldríem dir-li que ens 
agradaria saber, en el cas de les relacions laborals, atés que tenim coneixement que la 
representació sindical va demanar tenir una reunió a mitjans del mes de gener i si no 
recordo malament, fins i tot una convocatòria de la Mesa General, el que ens agradaria 
saber és si aquestes reunions s’han mantingut i quin és el posicionament, en aquest 
cas, de les entitats laborals o de les relacions sindicals en relació amb aquest tema.  
 
Tot seguit sol·licita l’ús de la paraula el President delegat d l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, Sr. Rossinyol per contestar al Sr. Roig i comença dient que abans 
he sentit dir “no és un tema jurídic, no és un tema tècnic, és un tema polític la decisió 
que s’ha pres.” Aquest Dictamen sorgeix precisament de la necessitat de donar 
resposta a un tema legislatiu, el Reial Decret-llei 20/2011, en què vull recordar als 
diputats el que disposa i el que disposa és que: “durant l’any 2012, no es procedirà a la 
contractació de personal temporal ni al nomenament de personal estatutari temporal o 
funcionaris interins, a excepció dels casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents 
i inajornables que regiran en els sectors, les funcions i les categories professionals que 
es considerin prioritaris o afectin el funcionament dels serveis públics essencials.” Per 
tant, ens trobem davant d’una norma del Govern de l’Estat en què imposa un criteri 
general i en el 2012, per les raons que siguin, no es contractarà nou personal temporal 
i estableix unes excepcions. El que vostès ens estan plantejant és un frau de llei, no 
penal sinó en el sentit administratiu, és a dir, el que estan plantejant és que hi ha una 
llei, una norma, d’obligat compliment per part de la Diputació, que diu que, durant el 
2012, no es podrà contractar nou personal temporal, a excepció d’unes excepcions i 
vostès ens estan plantejant que les excepcions siguin el tot. I això no podem fer-ho. La 
llei no ens ho permet i jo crec que la Diputació no pot saltar-se llei com a Administració 
que és i en un Estat de Dret no ens poden demanar això i nosaltres de ben segur que 
no ho farem, de cap manera. 
 
Pel que fa a la possibilitat o el temor que això impliqui la pèrdua de contractes o 
l’acomiadament d’interins, afegeix, en el punt quart específicament es planteja que 
entenem que aquesta norma no afecta els contractes d’interins fets abans de la seva 
entrada en vigor i que, per tant, en la mesura que es mantinguin les mateixes 
condicions, com havia estat fins ara, no hi ha cap mena de problema, entenem 
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nosaltres (d’acord amb els informes jurídics de la Diputació) que aquests contractes 
quedin exclosos d’aquesta normativa i, per tant, es puguin anar renovant sense cap 
més problema. Per això, de forma explícita, en el punt 4.3 vam fer constar aquesta 
previsió i, pel que fa a la negociació amb els sindicats, se segueixen les reunions 
habituals per negociar allò que correspon negociar i comentar allò que correspon 
comentar i, en aquest cas, aquest Dictamen que avui es porta a la consideració del Ple 
de la Diputació no és un cas que s’hagi, no és una matèria que sigui per negociar, que 
correspongui negociar a la Mesa General. Per tant, s’han fet els tràmits que s’havien 
de fer, s’han seguit les normes que s’havien de seguir i el que estem fent en aquest 
cas és aplicar de la forma que nosaltres hem pensat més àmplia possible que ens 
permetia la llei, en la línia de poder establir un llistat ampli d’aquelles activitats i 
d’aquelles funcions que nosaltres considerem prioritàries o essencials per a la 
Diputació amb una intervenció, àmplia però sempre respectant el que estableix el Reial 
Decret-llei 20/2011, que és d’obligat compliment per a la Diputació i per a totes les 
altres administracions. 
 
Per alusions, sol.licita de nou la paraula el Sr. Roig i manifesta que podré compartir o 
no l’opinió del diputat senyor Rossinyol, però el que no li puc acceptar és que parli que 
nosaltres estem proposant fer un frau de llei, ni molt menys. Ja li deia jo, que tota la 
normativa bàsica que en aquest moment existeix no estableix cap definició de quin ha 
de ser el servei o sector prioritari essencial en l’Administració i l’informe que han 
demanat vostès mateixos al qual feia esment, del catedràtic de Dret Administratiu, 
senyor S.M., també ens ho diu clarament. Per tant, penso que això no té cap mena de 
sentit i, en tot cas, ja li deia, no farem el llistat de serveis en aquest moment o oficines 
que queden fora. No estem plantejant incorporar-les totes, però sí demanar, allò, la 
coherència d’una cosa que hem aprovat el mes de gener doncs que ara l’intentem, 
també, incorporar a un acord que fem el mes de febrer, és a dir, un mes després.  
 
El diputat Sr. Rossinyol contesta al Sr. Roig dient que potser li sona fort això de frau 
de llei, però ja he insistit en què això no té res de penal. Frau de llei, en termes de 
contenciós administratiu, senzillament és que hi ha una norma de cobertura i una 
norma defraudada. Aquí, la norma defraudada seria una prohibició en el sentit que el 
que es pretén és no fer cap mena de contractació de personal temporal durant el 2012 
i les excepcions, a més, estaven pensades inicialment per a temes de seguretat, per a 
temes que l’Administració es queda travada si no es cobreixen aquelles places o es 
posen en perill situació de les persones o serveis fonamentals per a les persones. Això 
seria la norma defraudada i la norma de cobertura seria l’excepció. Això potser ara la 
terminologia li pot semblar agressiva, però és que es diu així però, insisteixo, és 
només en termes de Dret Administratiu, de contenciós administratiu. Per tant, crec que 
sí, que realment això tècnicament seria qualificable d’això i, insisteixo, no té res a 
veure de què estem parlant. És de reposició de llocs de treball, amb contractes 
temporals durant el 2012. En cap moment, això no implica que la Diputació consideri 
que qualsevol dels serveis que està prestant actualment als ajuntaments no siguin 
importants sinó que estem parlant estrictament de reposició o de contractació de nou 
personal temporal relacionat amb uns determinats serveis. La Diputació té molt més de 
4.000 funcionaris i personal que crec que tenim mitjans personals més que suficients 
per prestar un bon servei en tots els àmbits en què la Diputació presta aquests serveis. 
L’únic és que sí que hi ha alguns llocs excepcionals en què, si hi ha alguna mancança 
de personal, doncs estem d’alguna manera cobrint la possibilitat de fer aquests 
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contractes temporals. Per tant, no crec que sigui correcte qüestionar la importància o 
el recolzament que dóna l’actual equip de govern a totes i cadascuna de les funcions 
que la Diputació està portant a terme només perquè estem intentar aplicar de la forma 
més àmplia possible (això sí i crec que amb això estem d’acord) una norma que ve de 
l’Estat, que és el Decret-llei 20/2011, que imposa unes restriccions en temes de 
contractació temporal de personal durant el 2012. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels partits polítics de Convergència i Unió, del grup Popular i del grup 
polític d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, i l’abstenció del grup dels Socialistes 
de Catalunya i del grup d’Iniciativa per Catalunya - Verds, sent el resultat definitiu de 
28 vots a favor i 23 abstencions. 
 

Intervenció General 
 

3.- Dictamen de data 8 de febrer de 2012, que proposa donar compte de l’informe 
de la Intervenció General corresponent a la fiscalització plena de l’exercici 2011. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el resultat de la fiscalització plena 
posterior corresponent a l’exercici 2011. 
 
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2011. 
 
Considerant que, d’acord amb allò que preveu l’art. 219.3 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i la base 73 de les d’execució del pressupost per a l’exercici 2011, procedeix 
trametre al Ple, l’informe de la Intervenció en el que consten les conclusions deduïdes 
de la fiscalització realitzada. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i segons el punt 4.1.4.b) de la Refosa 
1/2011, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència, de 8 de setembre, 
núm. 7931/11, i publicada al BOPB, de 23 de setembre de 2011, el President delegat 
que subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per delegació de la 
presidència, proposa al Ple l’adopció següent 
 

ACORD 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Intervenció General, 
corresponent a la fiscalització plena posterior, referit a l’exercici 2011. 
 
I el Ple resta assabentat. 
 
Tresoreria 
 

4.- Dictamen de data 31 de gener de 2012, que proposa donar compte del grau de 
compliment dels terminis de pagament del període comprés entre l’1 d’octubre i 
el 31 de desembre de 2011. 
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La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, estableix, en els article 4 i 5 una sèrie d’obligacions de subministrament 
d’informació, entre d’altres, per les Administracions Públiques. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels Tresorers o, en el seu 
defecte, els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei pel pagament de les 
obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini. 
 
Igualment, l’article 5 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà a 
l’informe trimestral al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o 
documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des 
de la seva anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor l’absència de tramitació dels mateixos. 
 
Vist aquests antecedents, la Diputació de Barcelona va establir els procediments per 
donar la informació trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament, 
mitjançant un Decret del President de la Diputació de data 3 de març de 2011. 
 
Vist l’informe de la Tresoreria de data 30 de gener de 2012, que es reprodueix tot 
seguit: 
D’acord amb el que preveu l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials, la Tresoreria ha elaborat un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos en la llei pel pagament de les obligacions de l’entitat 
local. 
 
Aquest informe fa referència a les factures corresponents a la Diputació de Barcelona, 
a l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Institut del Teatre, a el Patronat d’Apostes, a la 
Fundació Pública Casa Caritat i a la Xarxa Audiovisual Local. 
 
Aquest primer informe, a partir de l’aprovació de la Llei, s’ha elaborat referit al període 
comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2011. 
 
a) Diputació de Barcelona i organismes autònoms. 
 
A efectes de la confecció de l’informe s’han tingut en compte totes les factures 
registrades en el període esmentat, sense distingir entre les que feien referència a 
contractes signats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei o amb posterioritat. 
 
La comprovació dels terminis de pagament s’ha fet sobre les obligacions registrades 
en el Registre general de factures, corresponents als capítols 1, 2 i 6 dels 
pressupostos de les entitats esmentades.  
 
S’han agafat totes les factures registrades en el període comprés entre l’1 de gener de 
2010 i el 31 de desembre de 2011 i s’han seleccionat les corresponents als capítols 
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esmentats; per totes aquestes s’ha calculat el termini de pagament, per diferència 
entre la data de registre de les factures i la data de pagament de les mateixes, per les 
factures pagades en el període d’1 d’octubre a 31 de desembre. 
 
D’acord amb el previst a l’article 3.3 de la Llei 15/2010, s’ha agafat com a termini de 
pagament a complir el de 50 dies. 
 

b) Xarxa Audiovisual Local. 
 
S’ha incorporat la documentació facilitada per la Gerència de la XAL, elaborada 
d’acord amb els criteris establerts en la Llei 15/2010. 
 

Terminis de pagament. 
 

Diputació de Barcelona 
 

Diputació de Barcelona Import % Nombre % 
       
Factures pagades 36.436.229,52 100,00% 9.367 100,00%
Factures pagades dins de termini 34.772.510,39 95,43% 9.072 96,85%
Factures pagades fora de termini 1.663.719,13     4,57% 295 3,15%
Obligacions pendents de pagament fora de 
termini 40.437,95  5 
 

El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2011 ha estat de 31 dies. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 

Organisme de Gestió Tributària Import % Nombre % 
       
Factures pagades 2.765.143,50 100,00% 562 100,00%
Factures pagades dins de termini 1.961.704,71 70,94% 461 82,03%
Factures pagades fora de termini 803.438,79 29,06% 101 17,97%
Obligacions pendents de pagament fora de 
termini 7.099,90  2 
 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2011 ha estat de 46 dies. 
 

Institut del Teatre 
 

Institut del Teatre Import % Nombre % 
       
Factures pagades 831.738,82 100,00% 490 100,00%
Factures pagades dins de termini 831.738,82 100,00% 490 100,00%
Factures pagades fora de termini 0,00 0,00% 0 0,00%
Obligacions pendents de pagament fora de 
termini 0,00  0 
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El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2011 ha estat de 14 dies. 
 

Patronat d’Apostes 
 

Patronat d'Apostes Import % Nombre % 
       

Factures pagades 333.837,40
100,00

% 105 
100,00

%
Factures pagades dins de termini 178.972,81 53,61% 100 95,24%

Factures pagades fora de termini 154.864,59 46,39% 5 4,76%
Obligacions pendents de pagament fora de 
termini 0,00  0 
 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2011 ha estat de 89 dies. 
 
Fundació Pública Casa Caritat 
 

No s’ha tramitat cap factura durant el període referit. 
 
Xarxa Audiovisual Local. 
 

Xarxa Audiovisual Local Import % Nombre % 
       
Factures pagades 2.228.233,38 100,00% 425 100,00%
Factures pagades dins de termini 2.228.233,38 100,00% 425 100,00%
Factures pagades fora de termini 0,00 0 0 0
Obligacions pendents de pagament fora de 
termini 0,00  0 
 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2011 ha estat de 29 dies. 
Diputació de Barcelona (dades agregades) 
 

Total Agregat Import % Nombre % 
       
Factures pagades 42.595.182,62 100,00% 10.949 100,00%
Factures pagades dins de termini 39.973.160,11 93,84% 10.548 96,34%
Factures pagades fora de termini 2.622.022,51 6,16% 401 3,66%
Obligacions pendents de pagament fora de 
termini 47.537,85  7 
 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2011 ha estat de 32 dies. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General de data 27 de gener de 2012, que es 
reprodueix tot seguit: 
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INFORME de la Intervenció General que s’emet en compliment d’allò establert en 
l’article 5.4 de la Llei 15/5010, de 5 de juliol i al decret de la Presidència de data 3 de 
març de 2011, en relació a les factures o documents anàlegs respecte dels quals, a 31 
de desembre de 2011, hagin transcorregut més de 3 mesos sense que s’hagi tramitat 
l’obligació reconeguda: 
 

En la Diputació de Barcelona, l’Organisme Autònom Institut del Teatre, 
l’Organisme Autònom Patronat d'Apostes, la Fundació Pública Casa de Caritat, 
en l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) ni en la Xarxa Audiovisual Local 
(XAL), no hi ha cap factura rebuda abans de l’1 d’octubre de 2011 que a 31 de 
desembre de 2011 hagi quedat sense tramitar. 

 
La qual cosa es fa constar als efectes de la seva incorporació en l’informe trimestral 
sobre compliment de terminis de pagament a la Diputació de Barcelona 
 
En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Tresoreria eleva al Ple, previ informe de la Intervenció General i de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents  

ACORDS  
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona referent als terminis de pagament de les factures registrades 
en la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i la seva entitat pública 
empresarial, dins del període comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de  
2011, d’acord amb el previst en la Llei 15/2010. 
 
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona referent a les factures o documents 
justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos, amb el mateix abast i termini que el punt 
anterior. 
 
Tercer.- TRAMETRE l’informe emès per la Tresoreria de la Diputació de Barcelona, 
conjuntament amb la informació incorporada per la Intervenció General, als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, i de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- PUBLICAR les dades agregades d’aquests informes en la seu electrònica 
corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple resta assabentat. 
 
Servei de Programació 
 
5.- Dictamen de data 8 de febrer de 2012, que proposa aprovar la modificació de 
crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2012 i donar 
compte del corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. 
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Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de 
despeses del pressupost 2012. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de 
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del 
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de 
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de 
pressupost. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que 
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa 
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat 
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al 
president sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 3/2012 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2012, que recull crèdits extraordinaris, suplements i 
transferències de crèdit, per un import total de sis milions vuit-centes vint-i-set mil cinc-
cents setanta-tres euros amb dinou cèntims (6.827.573,19 EUR), amb el detall que es 
recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò 
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 27

d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El portaveu del Grup d’ ICV-EuiA-EPM, Sr. Mañas, manifesta la seva abstenció en 
el Dictamen número 5, pels motius que ja es van expressar en la Comissió Informativa 
i aprofito, ja, per accelerar la sessió, que manifestem la nostra abstenció en el punt 
número 6; en aquest cas, perquè reiterem la nostra disconformitat amb què aquest 
Dictamen no hagi estat sotmès a informació ni a negociació de la part sindical de 
l’ORGT. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels partits polítics de Convergència i Unió, del grup dels Socialistes de 
Catalunya, del grup Popular i del grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya-
AM, i l’abstenció i del grup d’Iniciativa per Catalunya - Verds, sent el resultat definitiu 
de 47 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
6.- Dictamen de data 10 de febrer de 2012, que proposa l’aprovació de la 
declaració que les actuacions de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona tenen la consideració de sector prioritari, en 
conseqüència autoritzar a l’esmentat Organisme la realització de nomenaments 
interins. 
 
Atès que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té actualment 
aprovada una plantilla de 690 empleats dels les quals al voltant del cinc per cent  
d’elles són vacants, segons l’informe emès per la Directora de Serveis d’Organització i 
Inspecció de Serveis sobre les actuacions de gestió, inspecció i recaptació motivades 
per la delegació de funcions dels ajuntaments en favor de la Diputació de Barcelona, 
degudament acceptades pel seu Ple.  
 

Atès que, segons l’informe a que fa referència l’apartat anterior, a data 31 de 
desembre de 2011, les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic dels municipis de la província de Barcelona que han delegat 
les seves facultats en la Diputació es realitzen, a l’empara del que autoritza l’article 7 
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del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 

Atès que l’abast de la delegació és molt àmplia, en els aspectes quantitatius com 
qualitatius, doncs són molts els municipis que han delegat les competències, 
extensives a un conjunt de funcions cada cop més gran, com es reflecteix en les 
següents dades: 
 

- Recaptació voluntària: 299 ajuntaments. 
- Recaptació executiva: 300 ajuntaments. 
- Gestió de l'impost sobre béns immobles: 277 ajuntaments. 
- Gestió de l'impost sobre activitats econòmiques: 289 ajuntaments. 
- Gestió de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica: 291 ajuntaments. 
- Gestió d'altres tributs de cobrament periòdic: 285 ajuntaments. 
- Gestió i comprovació de l'impost sobre increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana: 273  ajuntaments 
- Inspecció per delegació de l'impost sobre activitats econòmiques: 289 ajuntaments. 
- Inspecció per delegació de l’impost sobre instal·lacions, construccions i obres: 60 

ajuntaments 
- Recaptació voluntària i executiva de multes: 171 ajuntaments. 
 

Atès que el creixement de l’activitat de l’organisme es va incrementant any a any, 
degut a les ampliacions i de les delegacions ja existents. En tal sentit, hi ha que 
senyalar que en l’any 2009, es van produir dues noves delegacions i 241 ampliacions; 
que, en l’any 2010, es van produït tres noves delegacions i 225 ampliacions i en l’any 
2011, dues noves delegacions i 83 ampliacions. Enguany, el ple de la Diputació de 
Barcelona de 26 de gener de 2012 ha aprovat  l’acceptació de les delegacions de  
gestió i la recaptació d’una part dels ingressos de dret públic del municipi de Martorell i 
del municipi del Masnou, així com l’ampliació de la resta d’ingressos que quedaven per 
delegar del municipi de Santa Perpètua de Mogoda.  
 

D’altra banda, per acord plenari de data 31 de gener de 2012, l’ajuntament de 
Badalona, amb 219.897 habitants, va delegar la recaptació en voluntària i executiva de 
tots els seus ingressos de dret públic en favor de la Diputació de Barcelona.  
 

L’acceptació per part del ple de la Diputació d’aquesta nova delegació suposarà un 
augment del càrrec total de l’Organisme d’uns 140 milions d’euros, dels quals uns 50 
milions estan en executiva, això suposa un increment d’entre un 7 i 8% en el pendent 
d’executiva de l’ORGT. 
 
Atès que, segons l’informe emès per la Directora de Serveis d’Organització i Inspecció, 
de data 6 de febrer de 2012, les activitats a realitzar per l’ORGT, tant en allò que es 
refereix al procediment de recaptació voluntària com al procediment de recaptació 
executiva en els últims tres anys s’han vist notablement incrementades. Així mateix, ha 
hagut un increment d’activitats de recaptació en via executiva, tant pel que fa 
referència a l’embargament de comptes corrents; embargament de devolucions 
tributàries, embargament de salaris, embargament de finques, expedients de 
subhastes i procediments concursals, i també s’ha vist notablement incrementada la 
recaptació de multes així com, l’increment dels expedients de gestió tributària en els 
diferents tributs que gestiona l’ORGT per delegació dels ajuntaments, prova d’això, és 
que a data 20 de desembre de 2011, hi ha pendent 230.975 expedients de tributs per 
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un import de 280.724.598,35 euros, dels quals 7.532 s’ha procedit a l’embargament de 
béns i immobles, i a data 16 de gener de 2012, hi ha pendents 234 expedients pel 
procediment de subhasta. I, per altra banda, pel que fa referència a procediments 
concursals, en via executiva queden pendents 4.573 amb un import 41.292.481,48 
euros, que fa necessari que l’ORGT compti amb els mitjans personals necessaris per 
fer front a la tramitació d’aquests expedients, amb la finalitat de poder procedir al 
cobrament d’aquests, ja que això suposa un increment dels ingressos dels 
ajuntaments que tenen delegats les seves funcions de gestió, d’inspecció i de 
recaptació en favor de la Diputació de Barcelona. 
 

Atès que, també s’ha produït un increment molt important en defensa de jurídica dels 
interessos municipals, prova d’això és que actualment s’estan tramitant 942 recursos 
contenciós administratius. 
 

Atès que igualment s’han incrementat actuacions de caràcter més material: 
notificacions, auditories i altres actuacions realitzades des dels serveis perifèrics. 

 

Atès la gran importància de les funcions delegades, especialment, aquelles 
relacionades amb el control i lluita contra el frau fiscal, comprensives de la inspecció 
de l’Impost sobre activitats econòmiques; inspecció de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres; inspecció de la taxa per ocupació del domini públic a satisfer per 
les empreses subministradores de serveis d’interès general; a més de les nombroses 
actuacions realitzades en procediments de gestió tributària de verificació de dades, de 
comprovació de valors i de comprovació limitada. 
 

Atès que el número d’ajuntaments que acorden delegar les competències tributàries 
en la Diputació és creixent, per la doble raó: d’una banda, ja que, en moltes ocasions, 
el compliment de la normativa tributària excedeix les capacitats dels municipis i, per 
altra banda, perquè l’ORGT ofereix un servei eficient i amb menor cost tant directe 
com indirecte que faria impossible, o almenys, mols difícil que les funcions de gestió, 
inspecció, recaptació, tant de via voluntària com executiva, pogués realitzar-lo 
directament els ajuntaments, especialment els de menor població. 
 

Vista la necessitat que per poder continuar amb el mantenint del nivell de qualitat i 
quantitat de les actuacions de l’ORGT i, especialment, amb la finalitat de poder 
assumir noves delegacions per part dels ajuntaments i més en els moments de crisis 
econòmica que pateixen, és necessari disposar dels mitjans materials i humans 
imprescindibles per portar a terme aquestes tasques, ja que, en cas contrari, la 
mancança d’una estructura organitzativa idònia originarà greus perjudicis per als 
Municipis, per a la pròpia Diputació i també per als ciutadans/nes, que poden veure 
incomplet el principi de justícia tributària. 
 

Atès que l’increment de despesa que pugui dimanar de noves contractacions de 
mitjans materials o nomenaments de funcionaris quedarà totalment cobert amb la taxa 
que els ajuntaments satisfan a la Diputació, conforme els preceptes de l’Ordenança 
aprovada pel Ple de la Diputació en sessió de 27 d’octubre de 2011, sense que en cap 
cas, i mentre es mantinguin les delegacions dels municipis, resulti previsible 
l’existència  de dèficit pressupostari de l’ORGT. 
 

Vist l’informe de la Gerència de l’ORGT de data  6 de febrer de 2012, on es justifica, 
d’una banda, el caràcter de sector prioritari de l’exercici de les funcions de gestió, 
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que són 
serveis essencials per al correcte desenvolupament de la Hisenda Local i d’altra 
banda, la necessitat de donar compliment dels deures d’assistència tècnica i 
cooperació imposats per les lleis vigents a la Diputació de Barcelona, per la qual cosa, 
es proposa la necessitat de disposar del número necessari de funcionaris/es 
imprescindible per a continuar en l’exercici de les competències delegades pels 
ajuntaments en favor de la DIBA, inclusivament la possibilitat d’acceptar noves 
delegacions. 
 

Vist el que disposa l’article 3 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera, convalidat en data 
11 de gener de 2012, per a la correcció del dèficit públic estableix, com a regla 
general, que durant l’exercici econòmic 2012 no es procedirà a la incorporació de nou 
personal, llevat en els següents supòsits: 
 

a) Els que puguin derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a 
l’oferta d’ocupació d’exercicis anteriors. 

b) La possibilitat de contractar personal temporal o nomenament de personal 
funcional interí , en casos excepcionals, i sempre per cobrir necessitats urgents 
i inajornables que es restinga als sectors, funcions i categories professionals 
que es considerin prioritaris o bé que afectin al funcionament dels serveis 
públics essencials. 

 
Atès que l’article 3 del Reial Decret Llei 20/2011, del 30 de desembre, convalidat en 
data 11 de gener de 2012 i publicada la seva convalidació en el BOE de data 17 de 
gener de 2012, declara bàsic i, per tant, aplicable a totes les administracions 
públiques, incloses les entitats locals, els apartats u, dos i cinc de l’esmentat article. 
 

Atès que l’apartat cinquè del referit article 3 del Reial Decret - Llei 20/2011 preveu que 
respectant les disponibilitats econòmiques, s’autoritza una taxa de reposició del 10% 
per a determinats sectors i entre aquests, inclou a totes les administracions públiques, 
respecte als cossos responsables del control i lluita contra el frau fiscal i laboral. 
 

Atès que en l’informe emès per la Gerència de l’ORGT queda suficientment justificada 
la necessitat que per part de l’òrgan competent s’autoritzi al ORGT el nomenament de 
funcionaris interins fins el límit de les vacants existents en la plantilla aprovada pel ple 
de la Diputació de Barcelona perquè es tracta de casos excepcionals, quant que són 
imprescindibles per poder seguir exercitant les funcions de gestió, liquidació, inspecció 
i recaptació d’ingressos de drets públics dels ens locals de la província de Barcelona, 
que portarà indubtablement a assolir un major número d’ingressos per a les arques 
locals amb un menor cost econòmic, el que suposa un clar exemple d’ajuda a la lluita 
contra el frau fiscal. I a més, perquè es tracten de serveis públics essencials, no 
només perquè així s’hagi determinat per la legislació, doctrina i la jurisprudència sinó 
perquè en aquest cas, a través de l’ORGT s’assolirà; d’una banda, un major número 
d’ingressos econòmics per als ajuntaments; i d’altra banda, perquè es realitzaran 
funcions bàsiques i essencials dels ajuntaments a través d’una estructura única i un 
àmbit territorial idoni, que suposarà un abaratiment dels costos tant directes com 
indirectes. 
 

Ateses les xifres de volum d’actuacions de gestió, inspecció i recaptació que s’han dut 
a terme per l’ORGT en l’exercici 2011, així com les necessitats urgents i inajornables 
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de nomenar en 2012 funcionaris interins que ocupin les vacants existents en la plantilla 
de personal de l’ORGT. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa al ple de la Diputació de Barcelona, previ dictamen de la 
Comissió Informativa d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- DECLARAR que les actuacions de l’Organisme de Gestió Tributària, 
consistents en l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic dels Municipis que han delegat les seves competències 
en la Diputació de Barcelona tenen, als efectes de l’article 3.dos del Real Decret -Llei 
20/2011, de 30 de desembre, convalidat pel Congrés dels Diputats, la consideració de 
sector prioritari i a més a més, afecta al funcionament de serveis públics essencials, 
unit al fet que es tracta de situacions urgents i inajornables, tal i com expressament es 
deriva de la part expositiva del present dictamen i dels informes que consten en 
l’expedient.  
 

Segon.- En conseqüència AUTORITZAR a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona el nomenament de funcionaris/es interins/es, fins el límit de les 
vacants existents en la plantilla aprovada en cada moment  i sempre respectant les 
limitacions pressupostàries del Capítol I del Pressupost de despeses de l’ORGT i, 
també, els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat en la selecció del 
personal interí.  
 

Tercer.- FACULTAR el gerent de l’Organisme de Gestió Tributària per dur a terme 
quantes actuacions fossin necessàries per a l’execució dels acords anteriors.  
 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord al President, al Diputat de Hisenda i Recursos 
Interns, als Portaveus dels Grups Polítics, al Gerent de l’ORGT, al Coordinador 
General, al Gerent, a la Secretària General, la Interventora General i el Tresorer, als 
efectes legals oportuns. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels partits polítics de Convergència i Unió, del grup dels Socialistes de 
Catalunya, del grup Popular i del grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya-
AM, i l’abstenció i del grup d’Iniciativa per Catalunya - Verds, sent el resultat definitiu 
de 47 vots a favor i 4 abstencions. 
 
7.- Dictamen de data 31 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 
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 d’Arenys de Munt en data 12 de gener de 2012 acordà la 
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
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mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 

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

 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt, en data 12 de gener de 2012 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: 
 

- Taxa de clavegueram 
 

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

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

Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer, 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. 
 

8.- Dictamen de data 2 de febrer de 2012, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Badalona, a favor de la Diputació 
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de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de 
dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Badalona en data 31 de gener de 2012 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist 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 Badalona, en data 
31 de gener de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I.- Impost sobre béns immobles 
 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 
 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. 
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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. 
 
III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

- Servei de cementiris 
- Mercats municipals 
- Per l’entrada de vehicles i reserva d’espais 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V.- Preu públic per la recollida de residus sòlids urbans 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI.- Quotes d’urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII.- Execucions subsidiàries 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
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 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII.- Sancions administratives 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X.- Altres ingressos de dret públic 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe, si s’escau. 
 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. 
 
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, cinquè i sisè 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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9.- Dictamen de data 2 de febrer de 2012, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Badalona, 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 Badalona, 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 de Badalona en data 
31 de gener de 2012, 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, 
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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.  
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. 
 
10.- Dictamen de data 8 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a 
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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 Cardedeu en data 24 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 
Cardedeu, en data 24 de novembre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I – 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, provisional, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
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 8 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats tributs i 
ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en data 22 de desembre de 2011 acordà 
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic públics 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.- Acceptar la delegació acordada pel ple del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, en data 22 de desembre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Preu públic per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori 
per alumnes escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès 
 
 Elaboració i emissió de padrons i documents de cobrament. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts 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 de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada al Consell 
Comarca 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. 
 
12.- Dictamen de data 18 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
El ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola en data 25 d’octubre de 2011 acordà 
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola, en data 25 d’octubre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa per aprofitaments 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, provisional, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
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Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola  a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió 
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I.- Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
 Notificacions de les liquidacions. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 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.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
V – Taxa del servei de gestió de residus municipals 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

determinar els deutes tributaris.  
 Expedició de documents cobratoris  
 Pràctica de notificacions de les liquidacions  
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 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  
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  
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VII – Contribucions especials 
 Notificacions de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Quotes d’Urbanització 
 Notificacions de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Altres ingressos de dret públic tributaris 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 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 .- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 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 – Taxes per llicències urbanístiques. Taxa subministrament aigua potable. Taxa 
retirada vehicles abandonats o estacionats defectuosament en la via pública. Taxa 
prestació servei prevenció d’incendis forestals. Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa 
per la llar d’infants. Taxa per la llicència de primera ocupació. Taxa per la utilització del 
sòl, subsòl i vol. Taxa per l’expedició de documents. Taxa per l’ocupació de la via 
pública. Taxa per la tinença i recollida d’animals. Taxa pels serveis socio-culturals. 
Taxa per ensenyaments especials. 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu.. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
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 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Taxa per l’entrada de vehicles: Guals 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Altres ingressos de dret públic no tributaris. Execucions subsidiàries. 
Concessions administratives. Sancions diverses. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu.. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
13.- Dictamen de data 18 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, 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 d’Olèrdola en data 22 de desembre de 2011 acordà l’ampliació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liqudació 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  
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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 
d’Olèrdola, en data 22 de desembre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 
serveis fúnebres de caràcter local 
 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 
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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 23 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en data 24 de novembre de 2011 
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca, en data 24 de novembre de 2011 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs i 
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I.- Import sobre activitats econòmiques 

 
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació/inspecció de l’esmentat concepte es 
deleguen són: 
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 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 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. 
 
II.- Cànons per concessions administratives. Contribucions especials. Quotes 
urbanístiques. Sancions administratives. Costes judicials derivades de processos 
contenciosos administratius. 
 
Les funcions que en relació a la recaptació dels esmentats conceptes es deleguen 
són: 
 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. 
 
15.- Dictamen de data 23 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals. 
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El ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en data 10 de novembre de 2011 acordà 
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, en data 10 de novembre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
“Gestió del cobrament de les costes judicials a les persones que han perdut un 
procediment contenciós administratiu, si el jutjat ja ha donat termini de pagament i 
aquest no ha estat atès, el tresorer municipal pot dictar provisió de constrenyiment 
sobre el deute i carregar-lo a l’ORGT, pel seu cobrament en via executiva. 
 

A la provisió de constrenyiment s’ha de fer constar totes les persones obligades al 
pagament de les costes a més del demandant primer, ja que s’han de fer constar i ser 
objecte de les actuacions executives cas que la primera no pagui.” 
 

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, cinquè i sisè 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 
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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 26 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Taradell, 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 Taradell en data 7 de juliol de 2011 acordà l’ampliació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Taradell, en data 7 de juliol de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa per 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 
regulada a l’Ordenança Fiscal municipal núm. 32 (actualment l’esmentada ordenança 
fiscal li correspon el núm. 32 i en successius exercicis pot canviar aquesta numeració). 
 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
 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. 
 
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. 
 
17.- Dictamen de data 18 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tiana, 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 Tiana en data 13 de desembre 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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Tiana, en data 13 de desembre 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 uninimitat, l’aprovació. 
 
18.- Dictamen de data 23 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tordera, 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 Tordera en data 22 de desembre de 2011 acordà l’ampliació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
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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’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Tordera, en data 22 de desembre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen: 
 
- Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deute, 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. 
 
19.- Dictamen de data 23 de gener de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, 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 Vilanova i la Geltrú en data 14 de novembre de 2011 acordà 
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
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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 
Vilanova i la Geltrú, en data 14 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: 
 
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del 
servei de telefonia mòbil 
· Concessió i denegació de beneficis fiscals.  
· Revisió de les autoliquidacions presentades.  
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
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Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de  Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats  
 

20.- Dictamen de data 13 de febrer de 2012, que proposa l’aprovació de la 
constitució de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge i aprovació del seu 
protocol de funcionament. 
 

I. Antecedents 
 

La Diputació de Barcelona (en endavant DB) ofereix als ens locals de la província un 
marc de col·laboració que abasti tots els àmbits d’actuació de la Gerència de Serveis 
d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant GSHUA), de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat. 
 

Aquesta cooperació de la DB amb els ens locals es concreta en la prestació 
d’assistència i cooperació tècnica, jurídica i econòmica en les àrees de promoció i 
gestió de l’urbanisme, l’habitatge i d’altres activitats connexes o relacionades, així com 
també en l’àrea d’intervenció en les activitats i instal·lacions productives. 
 

Per tal de fer realitat aquest compromís, l’any 2006 la Diputació de Barcelona posà en 
marxa el Programa d’implantació de serveis d’habitatge, consistent en el suport al 
disseny, creació, consolidació i continuïtat de les Oficines Locals d’Habitatge (en 
endavant OLHs).   
 

Les OLHs són estructures locals especialitzades en la prestació de serveis públics 
d’habitatge que actuen sota criteris de proximitat i que centralitzen en un únic punt les 
funcions d’informació, assessorament, gestió de programes, tramitació d’ajuts i demés 
serveis en matèria d’habitatge, tant autonòmics com municipals. 
  

A mida que ha augmentat la demanda dels ens locals interessats en el Programa, el 
perfil dels seus destinataris s’ha anat ampliant. En l’actualitat, no només es dóna 
cobertura a OLHs integrals, sinó també a d’altres formes de prestació de serveis 
relacionades amb les polítiques públiques d’habitatge, com són els Punts d’Informació 
d’Habitatge (en endavant PIH) o les borses de mediació, entre d’altres.  
 
Amb el desenvolupament del Programa s’ha promogut una cartera de productes 
(fonamentalment assistència tècnica, jurídica, econòmica i formativa) que han propiciat 
la creació d’un espai d’interrelació, transferibilitat i transmissió de coneixement entre la 
Diputació de Barcelona i els ens locals i entre aquests entre sí, de tal manera que es 
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pot afirmar que la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge que ara es vol endegar ha estat 
funcionant fins ara, tot i que no estava constituïda de manera formal. 
 

II. Àmbit jurídic 
 
La participació en el Programa d’implantació de serveis d’habitatge s’ha formalitzat des 
de l’any 2006 mitjançant la signatura del conveni marc de col·laboració entre els ens 
locals i la Diputació de Barcelona i en el Document de desenvolupament del conveni 
marc que incloïa el programa de treball i les condicions d’execució per al suport tècnic.  
 
En aquest conveni marc s’establia que la vigència de l’assistència finalitzaria amb el 
mandat electoral 2008-2011, preveient la possibilitat de la continuïtat de les actuacions 
iniciades a l’empara del mateix (que es tramitarien fins la seva finalització). 
 
Tenint en compte que les relacions establertes durant aquests anys amb els ens locals 
continuen operatives i atenent a la necessitat de suport d’aquests, la formalització de 
les relacions entre la GSHUA i els ens locals s’ha d’emmarcar en l’àmbit d’una Xarxa 
de Serveis Locals d’Habitatge (en endavant XSLH) com a eina aglutinadora de les 
relacions de col·laboració i suport entre la Diputació de Barcelona i els ens locals.  
 
Aquesta xarxa, sense tenir personalitat jurídica pròpia, vol configurar-se com una 
agrupació voluntària constituïda per municipis, empreses municipals i altres 
estructures locals que presten serveis d’habitatge (o amb voluntat de prestar-los en un 
futur) de la província de Barcelona, que treballen de manera coordinada, comparteixen 
iniciatives, objectius i mitjans i que reben el suport  de la Diputació de Barcelona.   
 
Així, la XSLH es constitueix com l’espai d’interrelació, transferibilitat de coneixement i 
intercanvi d’experiències entre els seus membres, amb l’objectiu de fomentar el treball 
conjunt, la coordinació interadministrativa i la generació i difusió d’instruments 
conceptuals, polítics i operatius que serveixin als governs locals per a gestionar millor 
les polítiques d’habitatge. 
 
En aquest sentit, la xarxa es presenta com un instrument dirigit a fer efectiva una de 
les competències que corresponen a la Diputació de Barcelona, com es la coordinació 
dels serveis municipals amb l’objectiu de garantir la prestació integral i adequada 
d’aquests en tot el territori de la província, tal i com estableix la normativa de règim 
local (art 91.2.a. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya).    
 
D’altra banda, per assolir aquest objectiu, cal aprovar el Protocol de la Xarxa de 
Serveis Locals d’Habitatge que s’adjunta a la present proposta i que estableix els 
objectius i finalitats de la xarxa i en especial el procediment d’adhesió a la mateixa.  
 
III. Conclusions i proposta 
 
Des de la Diputació de Barcelona s’ha prestat un ampli suport als ens locals de la 
província en forma de xarxa ad hoc establint paral·lelament una interlocució periòdica i 
consolidada amb la Generalitat de Catalunya.  
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No obstant, en l’actualitat es fa necessària la formalització d’una nova relació 
interadministrativa que emmarqui les sinèrgies creades pel desenvolupament del 
Programa d’Implantació de Serveis Locals d’Habitatge. 
 
En aquest context, la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge es configura com un 
instrument dirigit a la coordinació de polítiques locals d’habitatge, i en concret, a la 
consecució dels següents objectius:  
  
- Fomentar l’intercanvi de coneixement i experiències entre els governs locals. 
- Contribuir a l’autonomia dels ens locals en la definició de polítiques d’habitatge 

pròpies. 
- Promoure la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’habitatge en 

l’àmbit local i supralocal i provincial. 
- Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de 

govern local en el desenvolupament de les polítiques d’habitatge. 
 
Per tot això, amb la formalització de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge es 
consolida el seu funcionament, es redefineixen les necessitats dels ens locals i 
s’estableix el suport, els productes i els serveis que pot prestar la Diputació de 
Barcelona, de conformitat amb els articles 107.4, 108.3 i concordants de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya i la resta de normativa local aplicable. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Gerència de Serveis proposa a la delegació d’infraestructures, urbanisme i habitatge 
que, amb la conformitat de la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, s’elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la constitució de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge com un 
conjunt de municipis, empreses municipals i altres estructures locals que presten 
serveis d’habitatge (o que tenen voluntat de prestar-los en un futur) de la província de 
Barcelona, que treballen de manera coordinada, comparteixen iniciatives, objectius i 
mitjans i que reben el suport de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.- Aprovar el protocol de funcionament de la Xarxa de Serveis Locals 
d’Habitatge que s’inclou en la present proposta i que estableix els objectius i finalitats 
de la Xarxa, així com el procediment d’adhesió a la mateixa.  
 
El text de l’esmentat protocol es transcriu a continuació: 
 

“Títol I.    La Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge 
 
Article 1.  Objecte 
La Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge és un conjunt de municipis, empreses 
municipals i altres estructures locals que presten serveis d’habitatge (o que tenen 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 58

voluntat de prestar-los en un futur) de la província de Barcelona, que treballen de 
manera coordinada, comparteixen iniciatives, objectius i mitjans i que reben el 
suport de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.   
 
Aquesta xarxa, sense tenir personalitat jurídica pròpia, es constitueix com l’espai 
d’interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d’experiències entre els 
seus membres. El seu objectiu és fomentar el treball conjunt, la coordinació 
interadministrativa i la generació i difusió d’instruments conceptuals, polítics i 
operatius que serveixin als governs locals per a gestionar millor les polítiques 
d’habitatge. 
 
Article 2.  Objectius 
 Fomentar l’intercanvi de coneixement i experiències entre els governs locals. 
 Contribuir a l’autonomia dels ens locals en la definició de polítiques d’habitatge 

pròpies. 
 Promoure la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’habitatge en 

l’àmbit local i supralocal i provincial. 
 Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de 

govern local en el desenvolupament de les polítiques d’habitatge. 
 
Article 3.  Línies estratègiques  
Per aconseguir els objectius esmentats, la Diputació de Barcelona mitjançant la 
Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge (endavant XSLH), planteja les següents línies 
estratègiques:  
 
 Potenciar l’intercanvi d’experiències entre ens locals i la transferabilitat del 

coneixement local com a element clau de la xarxa.   
 Integrar com a destinatàries de la xarxa totes aquelles estructures públiques i 

locals implicades en els objectius de la política local d’habitatge.  
 Fomentar la corresponsabilitat dels diferents agents de la xarxa i la seva 

implicació tan tècnica com política en les activitats i actuacions que es duguin a 
terme.  

 Promoure l’adopció de posicionaments comuns en relació a temes que afecten el 
treball dels membres de la xarxa en la prestació de serveis d’habitatge. 

 Impulsar projectes conjunts que permetin l’aprofitament de les economies 
d’escala entre els membres de la xarxa.  

 Cooperar en la realització de projectes innovadors i experimentals de manera 
mancomunada. 

 Establir i afavorir criteris d’avaluació i indicadors unificats que permetin analitzar 
les actuacions dels serveis i el desplegament municipal de les polítiques 
d’habitatge.  

 Promoure mecanismes d’interlocució interadministrativa als nivells que es 
requereixin.  

 
Article 4.  Àmbit d’actuació territorial 
L’àmbit territorial de la Xarxa Local de Serveis d’Habitatge és la província de 
Barcelona. 
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Article 5.  Àmbit actuació temporal 
La durada de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge es preveu indefinida. Sens 
perjudici d’això, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat de finalitzar les 
actuacions derivades d’aquesta xarxa. 
 
Titol II.   Dels membres de la Xarxa de Serveis Locals  d’Habitatge 
 
Article 6.  Membres 
Poden formar part de la XSLH com a membres d’aquesta els municipis i altres ens 
locals de la província de Barcelona que desenvolupen o volen desenvolupar 
polítiques i serveis vinculats a l’habitatge que hagin adoptat el corresponent acord 
d’adhesió a la XSLH. 
 
Podran ser considerats com a membres de la xarxa els municipis, les empreses 
municipals, els consells comarcals, els consorcis municipals i altres ens locals. Tots 
ells poden tenir alguna de les formes organitzatives següents: 
  
 Estructures locals de prestació de serveis constituïdes en el marc d’un conveni 

entre l’ens local i la Generalitat de Catalunya per a la prestació de serveis 
d’habitatge (Oficines Locals d’Habitatge, Borses de Mediació per al Lloguer 
Social, etc...).  

 Estructures locals de serveis d’habitatge (Punts d’Informació d’Habitatge, 
Registres propis de Sol·licitants d’HPO, empreses municipals promotores 
d’habitatge protegit, entre d’altres). 

 Actuacions municipals o supramunicipals puntuals vinculades a l’habitatge però 
promogudes des d’àrees diferenciades: urbanisme, consum, serveis socials, 
etc... 

 
Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos 
descrits en l’article 11 d’aquest Protocol. 
 
Article 7.  Condició de membre de la XSLH  
Els membres de la xarxa tenen una participació activa en aquesta i són els 
destinataris de la cartera de productes que promou la Diputació de Barcelona.  
 
Article 8.   Procediment d’adhesió  
L’òrgan competent dels ens locals que desitgin participar en la xarxa ha d’aprovar 
pel Ple o la Junta de Govern Local la seva adhesió formal. 
 
La incorporació és efectiva per part de la Diputació de Barcelona un cop rebut 
l’acord d’adhesió i comprovada la seva idoneïtat pel compliment dels requisits 
formals. 
  
Només hi pot haver oposició si l’acte d’adhesió és incompatible amb els objectius i 
les finalitats de la xarxa, si els contravé o si l’ens sol·licitant a adherir-se no 
compleix el requisits per a ser-ne membre. 
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Article 9.  Funcions de la Diputació de Barcelona 
És la Gerència d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat qui pren el paper impulsor i dinamitzador per al correcte 
desenvolupament de la XSLH, organitzant la seva activitat, gestionant la cartera de 
productes i adquirint els següents compromisos:  
 Assignar el tècnic responsable del procés d’adhesió de l’ens municipal i de les 

relacions amb la Diputació de Barcelona. 
 Designar els interlocutors tècnics per tal de fomentar i facilitar la participació de 

l’ens local en el seguiment dels treballs, actuacions i productes relatius a la 
xarxa.   

 Desenvolupar els productes de la xarxa, ja sigui amb mitjans propis o mitjançant 
contractació externa. 

 Garantir la participació dels ens locals en totes les activitats formatives, 
d’intercanvi i d’altres productes que es promoguin des de la XSLH.  

 Elaborar la documentació de suport als ens locals per al coneixement i presa de 
decisions en matèria d’habitatge. 

 Vetllar pel bon funcionament de la xarxa i per l’adequat desenvolupament de les 
actuacions, garantint la coordinació amb l’ens local. 

 
Article 10. Cartera de Productes 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat posarà a disposició de la xarxa els següents 
productes: 
 Comunitat virtual  
 Activitats formatives  
 Espais d’experiències   
 Cercles de comparació intermunicipal  
 Suport tècnic i jurídic  
 Productes de l’Observatori Local d’Habitatge  
 Projectes comuns 
 Informació sobre ajuts econòmics del Pla de Concertació de la Diputació de Barcelona 
 Tots aquells productes que es promoguin segons les necessitats detectades i 

definides en l’activitat de la xarxa 
 
Article 11.  Participació dels membres  
En el moment de l’adhesió a la XSLH, els membres es comprometran al següent: 
 Designar els interlocutors polítics i tècnics de referència. 
 Tenir una participació activa en els productes i activitats de la XSLH.  
 Aportar el posicionament de l’ens local en relació al contingut dels treballs i les 

actuacions desenvolupades.  
 Participar en les sessions tècniques d’intercanvi d’experiències, grups de treball i 

instruments de seguiment i de transferibilitat promoguts des de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat, així com en les activitats formatives (llevat les de caràcter 
voluntari), quan la seva col·laboració sigui requerida.  

 Introduir, en tot el material que s’editi en qualsevol format (ja sigui escrit, gràfic, 
audiovisual o digital, i incloent la pàgina web) la referència a l’adhesió a la XSLH, 
lliurant a la Gerència d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en suport paper i digital, 
un exemplar de tota la documentació que s’editi al llarg de la vigència de 
l’assistència.  
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 Fer constar, en un lloc visible de l’OLH, PIH o seu de l’ens local (retolació), 
l’adhesió a la XSLH, acreditant-lo mitjançant fotografia.  

 Comunicar a la Gerència d’Habitatge, Urbanisme i Activitats els canvis 
relacionats amb dades bàsiques del servei d’habitatge que es presti (adreça, 
horari, telèfon, web, serveis, etc...). 

 Aportar de manera documentada les experiències dels plans i programes que 
portin a terme i facilitar tota la informació i documentació que sigui requerida en 
l’àmbit de l’activitat de la xarxa. 

 Elaborar i lliurar a la Gerència d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, durant el mes 
de gener, de cada any, la memòria anual de l’OLH, PIH o altre servei permanent 
d’habitatge, segons el contingut i format proposat per a l’elaboració de la 
memòria comparada. 

 En cas d’obtenir suport econòmic per part de la Diputació de Barcelona per al 
desenvolupament d’un determinat projecte, assumir el compromís de facilitar la 
transferibilitat del projecte vers altres serveis d’habitatge adherits a la XSLH.   

 
Article 12.  Contraprestacions 
L’adhesió a la xarxa és gratuïta i no suposa cap forma de contraprestació 
econòmica per part dels ens locals participants.  
 
Article 13.  Comunicació i difusió 
La xarxa es pot dotar d’un logotip amb  marca pròpia que s’ha d’incloure tant en la 
documentació que es generi com en els documents oficials que els municipis 
membres decideixin. 
 
Article 14.  Relacions institucionals 
La Diputació de Barcelona impulsarà la relació entre la Xarxa de Serveis Locals 
d’Habitatge i les altres Administracions i entitats publiques, en particular la 
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb les Diputacions de 
Catalunya,  i amb el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana, entre d’altres.”   
 
ADHESIÓ FORMAL DELS ENS LOCALS A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS 
D’HABITATGE PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
El …………….de ………….. de 2011 el Ple de la Diputació de Barcelona aprovà el 
Protocol de funcionament de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge. 
 
La Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge és un conjunt de municipis, empreses 
municipals i altres estructures locals que presten serveis d’habitatge (o que tenen 
voluntat de prestar-los en un futur) de la província de Barcelona, que treballen de 
manera coordinada, comparteixen iniciatives, objectius i mitjans i que reben el 
suport de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.   
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La xarxa, sense tenir personalitat jurídica pròpia, es constitueix com l’espai 
d’interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d’experiències entre els 
seus membres, amb l’objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació 
interadministrativa i la generació i difusió d’instruments conceptuals, polítics i 
operatius que serveixin als governs locals per a gestionar millor les polítiques 
d’habitatge. 
  
Considerant 
 
PRIMER: Que els seus objectius són: 
 
 Fomentar l’intercanvi de coneixement i experiències entre els governs locals. 
 Contribuir a l’autonomia dels ens locals en la definició de polítiques d’habitatge 

pròpies. 
 Promoure la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’habitatge en 

l’àmbit local i supralocal i provincial. 
 Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de 

govern local en el desenvolupament de les polítiques d’habitatge. 
 
SEGON:  Que l’Ajuntament/Consell Comarcal/...   de ............................. , amb una 
població de  ..........................  habitants, presta/vol prestar  
 Serveis d’habitatge en col·laboració, encàrrec o delegació de la Generalitat, 

específicament: 
....................................................................................................................... 

 Serveis d’habitatge municipals o en col·laboració amb altres ens locals,: 
específicament:........................................................................................................
............ 

 
constituint-se com a (marcar tots els que corresponguin): 
 
 Oficina amb conveni Generalitat de col·laboració i d’encàrrec de gestions 
 Oficina amb conveni Generalitat relatiu als Programes de mediació pel lloguer 

social 
 Oficina amb conveni de col·laboració en l’àmbit de l’atenció ciutadana 
 Punt d’Informació sense conveni amb la Generalitat 
 Societat municipal de sòl i/o habitatge 
 Altres:..................................................................................................................... 
 
TERCER: Que l’Ajuntament/Consell Comarcal/.....  de .................. proposa a l’òrgan 
competent l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer 
Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge promoguda per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Segon 
Complir amb les finalitats i els compromisos de la Xarxa de Serveis Locals 
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d’Habitatge establerts en el Protocol de funcionament. 
 
Tercer 
 Nomenar el/la senyor/a ................. en qualitat de representant polític/a, 

interlocutor/a i responsable de la participació de l’Ajuntament en la XSLH a nivell 
polític. 

 Nomenar el/la senyor/a ………………….. en qualitat de representant tècnic/a, 
interlocutor/a i responsable de la participació de l’Ajuntament en la XSLH a nivell 
tècnic.  

 
Quart 
Traslladar aquest acord d’adhesió a la Diputació de Barcelona. 
  
Lloc i data .................................... “ 
 

Tercer.-  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) els presents acords. 
 
Quart.- Establir que, com a conseqüència de la finalització del termini per a la 
prestació d’assistències derivades del Conveni marc i els seus documents de 
desenvolupament, el suport en matèria de serveis d’habitatge es prestarà només als 
ens locals integrats a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge mitjançant el seu protocol 
d’adhesió, en els termes que es preveuen en el present acord. 
 
Cinquè.- Facultar la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat per tal 
de dictar tots els actes de desenvolupament que es derivin dels presents acords. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
21.- Dictamen de data 14 de febrer de 2012, que proposa aprovar la modificació 
no substancial del contingut del conveni de col·laboració a subscriure entre la 
Diputació de Barcelona i el Parc Fluvial del Besòs i l’aprovació de la pròrroga de 
l’esmentat conveni, per a l’assumpció de la gestió, el manteniment i la 
conservació del Parc. 
 
Atès que el riu Besòs és un dels dos rius que configuren i vertebren l’àmbit metropolità 
de Barcelona i que ha estat patint una degradació fruit del creixement continu de les 
poblacions riberenques i de notable industrialització que s’ha desenvolupat en els seus 
marges. 
 
Atès que l’any 1995 els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, 
Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs van 
promoure la realització del “Parc Fluvial del Besòs”. 
 
Atès que l’àmbit del Parc Fluvial del Besòs abasta el riu Besòs en el tram comprès 
entre la confluència dels rius Besòs i Ripoll fins la desembocadura del riu a la mar 
Mediterrània.  
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Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 29 de març de 2007, va aprovar 
el conveni de col·laboració per l’assumpció de la gestió, el manteniment i la 
conservació del Parc Fluvial del Besòs a subscriure entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci per a la 
Defensa de la Conca del Riu Besòs, l’anunci del qual es va publicar al BOE núm. 162 
de data 7 de juliol de 2007.  
 
Atès que l’encomanda de gestió i la delegació de competències efectuades per les 
parts signatàries es realitza per l’Oficina d’Acció Territorial de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
Atès que el conveni va entrar en vigor el 15 de febrer de 2008 amb una vigència de 
dos anys. En el pacte segon, apartat primer del conveni, s’estableix que la vigència 
inicial del conveni és de dos anys, prorrogable de forma expressa, per períodes de dos 
anys. 
 
Atès que el ple de la Diputació de Barcelona, a la sessió ordinària de data 25 de febrer 
de 2010, va acordar la pròrroga del referit conveni fins el 14 de febrer de 2012. 
 
Atès que d’acord amb el pacte setè del conveni subscrit, es determina la creació d’una 
comissió de seguiment i la seva composició. 
 
Atès que el pacte vuitè del conveni estableix les reunions de la comissió de seguiment, 
òrgan que té entre les seves funcions, la presa d’acords relatius a la gestió del Parc, 
així com la seva interpretació i modificació. El 17 de gener de 2012 la comissió de 
seguiment va adoptar l’acord de la modificació del pacte segon del conveni vigent, en 
el sentit que aquest sigui prorrogable de forma expressa per períodes d’un any. 
 
Vist que, segons l’article 30.6 del Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local (RD 781/1986, de 18 d’abril), i l’article 57 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 
24 d’abril, la subscripció de convenis administratius per part de les Diputacions 
Provincials per a l’efectivitat dels serveis municipals en els termes previstos a les lleis 
és un dels instruments mitjançant els quals es desenvoluparà la cooperació entre les 
institucions.  
 

Vist l’article 10 i següents de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de 
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 
 

Vist que d’acord amb el que disposa l’article 47.2,h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, el ple de la Diputació ha d’adoptar aquests 
acords amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi al Ple, 
previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció 
dels següents: 
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A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR la modificació del pacte segon, apartat primer del conveni de 
col·laboració, subscrit entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 
Besòs per a la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, 
aprovat per acord de Ple, de data 29 de març de 2007, que es detalla a continuació:  
 

En el pacte segon, apartat primer, relatiu a la “vigència del conveni”, on hi diu: “El 
present conveni entrarà en vigor en el moment en que hagi estat signat per totes les 
parts i tindrà una vigència inicial de dos anys, prorrogable de forma expressa per 
períodes de dos anys”, ha de dir: 
 

“El present conveni entrarà en vigor en el moment en que hagi estat signat per totes 
les parts i  tindrà una vigència  inicial de dos anys, prorrogable de forma expressa per 
períodes d’un any”. 
 

Segon.- APROVAR la pròrroga del conveni esmentat a l’apartat primer d’aquest acord 
per un any, amb efectes del 15 de febrer de 2012 fins el 14 de febrer de 2013. 
 

Tercer.- PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 

Quart.- NOTIFICAR als Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant 
Adrià de Besòs, Montcada i Reixac i al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 
Besòs, els acords precedents, pel seu coneixement i els efectes escaients. 
 
En relació a aquest Dictamen, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, vol 
expressar el vot favorable del Grup, però també manifestar la voluntat del nostre Grup 
que, en tot el que fa referència a la gestió d’aquest espai tant important per al territori, 
com és el Parc Fluvial del Besòs, s’hi avanci sempre amb el diàleg, el consens, l’acord, 
la comunicació amb els ajuntaments implicats (Montcada, Sant Adrià de Besòs, Santa 
Coloma de Gramenet i Barcelona). Em sembla que és imprescindible que aquests 
ajuntaments estiguin al dia, informats i es busqui aquest consens a l’hora de prendre 
decisions a l’entorn de tots els temes que li afecten.  
 
En aquest sentit, la Presidència, posa en coneixement dels assistents que tal com li 
vaig manifestar al vicepresident cinquè en les reunions habituals que tenim, mirarem 
molt detingudament aquest cas especial d’un espai natural que no és molt diferent dels 
altres i, per tant, ja vaig manifestar la disposició del govern per mirar-nos-ho amb 
deteniment.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels partits polítics de Convergència i Unió, del grup dels Socialistes de 
Catalunya, del grup Popular i del grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM 
i l’abstenció i del grup d’Iniciativa per Catalunya - Verds, sent el resultat definitiu de 47 
vots a favor i 4 abstencions. 
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
22.- Dictamen de data 14 de febrer de 2012, que proposa deixar sense efecte el 
conveni marc de col·laboració signat el mes de novembre de 2005, i aprovar el 
Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i el Conveni Marc de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la 
Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació 
de Propietaris Forestals Serralada Prelitoral del Penedès, per a l’execució 
d’aquest Pla Marc. 
 

I. ANTECEDENTS I CONTINGUT DEL PLA MARC 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, va aprovar en data de 24 de novembre de 
2005, la minuta del conveni marc de col·laboració, signat el mateix mes de novembre 
de 2005, entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Castellví de la Marca, 
Font-rubí, Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix, Mediona i l’Associació de Propietaris 
Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès per a l’execució d’un projecte de gestió i 
millora de les finques forestals de la Serralada Pre-Litoral del Penedès i la Diputació de 
Barcelona, i també el document del Pla Marc. 
 

Considerant que, mitjançant aquest projecte, s’han vingut realitzat durant tots aquests 
anys, nombrosos treballs forestals de forma conjunta per accelerar la recuperació de 
les finques associades afectades per aquells incendis i que, d’acord amb la voluntat 
dels signants del Conveni, s’ha redactat un nou Pla Marc per atendre també la 
superfície forestal no afectada per antics incendis dins l’àmbit territorial de l’Associació 
de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès.  
 

Vist que dins el document del Pla Marc es fixen les següents prescripcions: 
 
Objectius del Pla Marc 
 
El “Pla Marc de Restauració i Millora de les finques forestals de l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, a partir d’ara Pla Marc, té 
l’objectiu de definir, de forma general, les activitats i projectes que desenvoluparà 
l’Associació de Propietaris Forestals de Serralada Pre-Litoral del Penedès (a partir 
d’ara, Associació) per a: 
 

 Posar en marxa un projecte forestal àgil i viable per als boscos del Serralada 
Pre-Litoral del Penedès; d’acord amb la realitat social, ambiental i econòmica 
de la comarca. 

 Garantir la permanència i estabilitat dels boscos davant pertorbacions i el 
manteniment dels valors intrínsecs dels ecosistemes forestals. 

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

 Promoure la dinamització del sector forestal; i que aquest concebi el Pla Marc 
com un instrument de planificació i de consens a mig termini, i com una eina 
efectiva pel subministrament continu a les indústries dins l'àmbit comarcal o 
supracomarcal. 
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 Aprofitar els beneficis derivats de les economies d’escala, generades pel fet de 
gestionar conjuntament una superfície forestal superior a la majoria de 
superfícies de finques individuals. 

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

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

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

 
Finançament del Pla Marc 
 
El Pla Marc es finançarà de forma conjunta per l’Associació, els Ajuntaments de 
Castellví de la Marca, Font-Rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix, la 
Diputació de Barcelona i altres institucions, d’acord amb els Programes Anuals 
establerts en el Conveni Marc. 
 
Càlcul de preus 
 
Els preus horaris aplicats als rendiments de cada un dels treballs recollits al present 
Pla Marc, estan calculats sense l’IVA i  són vàlids per a l’any 2012. 
 
El preu horari es modificarà segons l’Índex de Preus del Consum (IPC) de cada any. 
 
Previsió d’actuacions 
 
Per acomplir els objectius principals d’aquest Pla Marc i de forma molt genèrica, es 
preveu que caldrà fer una sèrie d’actuacions sobre la superfície forestal. El Pla 
Especial preveu, de manera específica, les actuacions per períodes de cinc anys.  
 
Aquestes actuacions es troben condicionades al nombre de finques que s’incorporin al 
Pla Marc. Les inversions econòmiques necessàries per a acomplir els objectius estan 
subjectes al costos dels treballs, als costos de la venda dels productes forestals, al 
nombre de finques incorporades i novament a les disponibilitats pressupostàries. 
 
Gestió del Pla Marc 
 
La gestió del Pla Marc correspon a l’Associació amb el suport tècnic i econòmic de la 
resta de signants del Conveni Marc, seguint les previsions del Pla Especial i d’acord 
amb el que s’estableixi a cada Programa Anual. 
 
Modificació, revisió i ampliació del Pla Marc 
 
Les modificacions, revisions i ampliacions del present Pla Marc hauran de ser 
aprovades, prèvia informació per un període d’un mes als associats que hi estiguin 
adherits, pels òrgans de govern de les entitats signants del Conveni Marc. 
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Durada del Pla Marc 
 
La durada del Pla Marc és de 20 anys, a comptar a partir de la data de la seva 
signatura. 
 
Participació en el Pla Marc 
 
Participen en el present Pla Marc els propietaris de l’Associació que hagin formalitzat 
amb aquesta Associació el contracte-tipus que s’adjunta a l’annex nº4 del Pla Marc. 
 
Els boscos del Penedès inclosos a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-
Litoral del Penedès formen part dels municipis de Castellví de la Marca, Font-rubí, 
Mediona, Torrelles de Foix i Sant Martí Sarroca; aquests municipis representen un 
31% de la superfície comarcal total i un 28 % de la seva superfície forestal.  
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
Vistos els articles:  
- 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 
19 de juliol 

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

- 66.3,c,d,f,) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
 
Atès que el Pla Marc pel fet de tenir una durada de 20 anys, i per tant superior als 4, 
ha de ser acordat pel Ple (Refosa 1/2011, apartats 3.3.g.1 i 3.4,i.1) a sensu contrario). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- DEIXAR sense efecte el Conveni Marc de col·laboració signat al mes de 
novembre de 2005 entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Castellví de la 
Marca, Font-rubí, Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix, Mediona i l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès per a l’execució d’un projecte 
de gestió i millora de les finques forestals de la Serralada Pre-Litoral del Penedès i el 
seu Pla Marc. La minuta de conveni va ser aprovada pel Ple de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data de 24 de novembre de 2005. 
 
Segon.- APROVAR el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit territorial de 
l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, així com el Pla 
Especial que relaciona les unitats de gestió que es preveu executar en els propers cinc 
anys, en funció del finançament disponible i dels criteris de prioritat establerts entre 
l’Associació i els Ens locals que hi col·laboren (annexes nº1 i nº2 respectivament). 
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Tercer.- APROVAR la minuta de Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-Rubí, Mediona, Sant Martí 
Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral 
del Penedès, per a l’execució d’un Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit 
de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, el text 
íntegre de la qual és el següent: 
 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS 
AJUNTAMENTS DE CASTELLVÍ DE LA MARCA, FONT-RUBÍ, MEDIONA, SANT MARTÍ 
SARROCA I TORRELLES DE FOIX I L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 
SERRALADA PRE-LITORAL DEL PENEDÈS PER A L’EXECUCIÓ D’UN PLA MARC DE 
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet 
Navarro, facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data de 23 
de setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8 de setembre 
de 2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011. 
 
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRALADA PRE-LITORAL DEL 
PENEDÈS, representat pel President, Sr. Eduard Sans Miret, assistit pel secretari de 
l’Associació, el Sr. Agustí Guilamany Parellada 
 
AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Pere 
Pujol Montserrat, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Pere Fortuny Sáez 
 
AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart, 
assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Eva Puig Pérez 
 
AJUNTAMENT DE MEDIONA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Servand Casas Mateo, 
assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Olivia Ortiz Ortega 
 
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Ramon 
Carbó Vert, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Margarita Rodriguez Rodriguez 
 
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Jaume 
Brichs Morgades, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Gemma Cardús Galimany 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present 
Conveni Marc de col·laboració. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El bosc, malgrat constituir un dels atractius principals pel desenvolupament de 
determinades activitats econòmiques en expansió; com el turisme interior, genera 
actualment unes rendes insuficients per permetre dur a terme una correcta gestió. Aquesta 
situació s’agreuja si es fa de forma individual, i més encara si les finques són de reduïdes 
dimensions. 
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II. La producció individual, finca per finca, sovint mancada de visió territorial, no ha pogut 
evitar que molts terrenys forestals, tan cremats com no cremats, estiguin mancats d'un 
projecte social i econòmic amb visió de futur, que comprometi i motivi als propietaris i als 
municipis, garantint alhora, un menor risc d'incendis, una bona qualitat ambiental i una 
millora de les rendes. 
 
III. Establir i gestionar un projecte d'aquestes característiques té més possibilitats de 
reeixir, en les actuals circumstàncies econòmiques i socials, si s'estableix una col·laboració 
lleial entre les institucions públiques i les institucions privades que agrupen les finques 
forestals de propietat particular. 
 
IV. L’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès considera de 
gran interès establir un pla a llarg termini per a la gestió conjunta d'alguns aspectes 
relacionats amb l'activitat forestal. 
 
V. Els Ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i 
Torrelles de Foix, en virtut de les competències que estableix el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 de 28 d’abril en els articles: 66.3,c), d), f) i 
n); i la Llei de Bases de Règim Local 7/1985 de 2 d’abril en els seus articles 25.2,c), 36.1,b), 
considerant que no pot ser aliè a la situació de la superfície forestal del seu terme municipal, 
tenen el propòsit de donar suport, en la mesura que els hi permetin els seus recursos 
tècnics i econòmics, a les iniciatives de l'Associació. 
 
VI. La Diputació de Barcelona, que de temps ençà dóna suport als ajuntaments en 
l'execució del seu Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals, també els recolza en el 
compliment de les seves competències a l'àmbit forestal; concretament la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí 
Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del 
Penedès, van signar al mes de novembre del 2005 un Conveni Marc de col·laboració per a 
l’execució d’un projecte de gestió i millora de les finques forestals de la Serralada Pre-Litoral 
del Penedès. 

 
VII. Els signants del Conveni Marc, aprofitant les noves eines informàtiques i cartogràfiques 
que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha desenvolupat els 
darrers anys per tal de millorar el procés de planificació forestal a nivell tècnic i econòmic, 
han redactat un nou Pla Marc que recull aquestes millores no només per la superfície 
cremada dels anys 80 i 90 i ja planificada anteriorment, sinó també pel bosc no afectat per 
cap incendi forestal.  
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest Conveni Marc, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer .- Objecte i àmbit 
 
L’objecte del present Conveni Marc és el d’establir els mecanismes de col·laboració entre: la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-rubí, Mediona, Sant 
Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l'Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral 
del Penedès, per tal que aquesta, amb l’ajuda de les institucions esmentades, pugui 
executar el nou Pla Marc de Restauració i Millora Forestal (en endavant Pla Marc) dels 
municipis de l’àmbit territorial de l’Associació de Propietaris Forestals; document fet en base 
a les noves eines informàtiques i cartogràfiques de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals. 
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Aquest Pla Marc s’adjunta al present Conveni Marc i forma part integrant del mateix. 
 
Segon.- Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, Pla Especial i Programa Anual 
 
El Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, a partir d’ara Pla Marc, és el document que 
determina, a llarg termini, els objectius i tasques a realitzar, consensuades entre els 
signants del present Conveni Marc, en les diferents unitats de gestió definides d’acord amb 
els inventaris forestals i el cadastre. 
 
El Pla Marc es desenvolupa a través de Plans Especials, uns documents que determinen, a 
mig termini i de forma consensuada, les unitats de gestió que hauran dur-se a terme en 
períodes de cinc anys. 
 
Aquests Plans Especials s’executen a traves de Programes Anuals, que seleccionen, a 
partir de les unitats de gestió recollides en el Pla Especial, la distribució d’accions, que 
d’acord amb les possibilitats financeres, es podran executar en un any determinat. 
 
Tercer.- Comissió de treball 
 
Pel present Conveni Marc es constitueix una Comissió de treball formada per: El President/a 
de l’Associació, que presidirà la Comissió; un o més representants de la Junta de 
l’Associació; diferents representants dels municipis del seu àmbit territorial; un representant 
de la Diputació de Barcelona i el tècnic forestal de l’Associació assignat. 
 
Les funcions de la Comissió seran: 
 Redactar els Programes Anuals 
 Fer el seguiment del planejament 
 Assessorar a l’Associació en l’execució dels Programes anuals 
 Redactar, revisar, modificar (si s’escau) i signar el Pla Marc i els Plans Especials 
 Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri aquest  
 Conveni Marc. 
 Proposar modificacions al planejament 

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

 
 Introducció i objectius generals 
 Context del Planejament i anàlisi de mercats 
 Diagnosi forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral 

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

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

 
Cinquè.- Aprovació i vigència Pla Marc 
 
El Pla Marc ha de ser aprovat pels òrgans de govern de cadascun dels signants del Conveni 
Marc.  
 
S’estableix la vigència del Pla Marc en 20 anys.  
 
Sisè.- Gestió del Pla Marc 
 
El Pla Marc es gestionarà d’acord amb les previsions del Plans Especials que es 
concretaran amb els Programes Anuals. 
 
La redacció del Programa anual correspon a la Comissió de treball definida a l’article tercer 
del present Conveni Marc. 
 
La gestió dels Programes Anuals correspon a l’Associació de Propietaris Forestals 
Serralada Pre-Litoral del Penedès, amb el suport tècnic de la Comissió de treball i el suport 
econòmic i tècnic de les institucions signants del present Conveni Marc. 
 
L’Associació executarà els treballs previstos en el Programa Anual, prèvia signatura d’un 
contracte privat amb cada un dels seus associats interessats. 
 
La venda dels aprofitaments forestals es farà, sempre que sigui possible, a través de la 
Federació d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya (BOSCAT), amb la que està 
federada l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès.  
 
Setè.- Revisions i redacció dels Plans Especials 
 
La Comissió de treball farà la revisió, introduirà les modificacions i redactarà el Pla Especial 
al finalitzar el seu període de vigència cada cinc anys, amb l’acord dels òrgans de govern 
dels ens que participen al Conveni Marc.  
 
Vuitè.- Aprovació dels Programes Anuals 
 
Per esdevenir operatius, els Programes Anuals redactats per la Comissió de treball hauran 
de ser aprovats pels òrgans de govern de les entitats signants del present Conveni Marc.  
 
Novè.- Modificació  del Pla Marc  
 
Les modificacions que puguin sorgir al llarg del període de vigència del Pla Marc, es faran a 
proposta de qualsevol dels ens que participen en el Conveni Marc, amb el consens de la 
Comissió de treball, i hauran de ser aprovades pels òrgans de govern de cadascun dels 
signants. 
 
Desè.- Finançament dels programes anuals  
 
Els Programes Anuals es finançaran d’acord amb els criteris següents: 
 
Unitats de gestió: s’entenen com les àrees que pertanyen a un propietari en les que ha 
d’aplicar-se una actuació o tractament forestal determinat. S’obtenen de creuar les unitats 
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de planificació definides en el Pla Marc amb el cadastre de rústega (parcel·les cadastrals). 
Cada unitat de gestió està codificada segons la unitat de planificació a què pertany i el codi 
del registre cadastral (PCA). 
 
Les unitats de gestió es divideixen en fusteres i no fusteres en funció de si després d’una 
rotació complerta del model silvícola, el balanç econòmic final és positiu o negatiu. 
 
L’aplicació del Pla Marc té dues fases;  

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

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

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

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

 
Onzè.- Compromisos específics de l’Associació 
 
L’Associació es compromet, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i 
econòmiques, a:  
 
 Planificar i gestionar el Programa Anual en la forma especificada en el present Conveni 

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

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

 Signar amb les empreses forestals a qui encarregui els treballs silvícoles un contracte 
privat acompanyat d’un plec de condicions per la correcta execució del treballs adjudicats 
d’acord amb el Programa Anual.  
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 Elaborar conjuntament amb la Comissió de treball el Programa Anual i col·laborar amb 
ella en la gestió del Pla Marc i, si és el cas, en la revisió del Pla Marc i/o Pla Especial. 

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

través de la Federació d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya (BOSCAT). 
 Donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc. 

 
Dotzè.- Compromisos específics dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments signants del present Conveni Marc, en la mesura de les seves possibilitats 
tècniques i econòmiques, es comprometen a: 
 
 Facilitar a l’Associació tota la informació sobre el Planejament municipal que incideixi en 

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

dels treballs inclosos en els Programes Anuals. 
 Divulgar l’Associació i el Pla Marc entre els propietaris forestals dels municipis.  
 Elaborar conjuntament amb la Comissió de treball el Programa Anual i col·laborar amb 

ella en la gestió del Pla Marc i, si és el cas, en la revisió del Pla Marc i/o Pla Especial. 
 Donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc, d’acord amb el que especifiquin els 

Programes Anuals. 
 

Tretzè.- Compromisos específics de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques, 
es compromet a: 
 
 Donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb  el que especifiquin els 

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

personal o través d’ajuts econòmics per a la seva contractació. 
 Recolzar a l’Associació davant d’altres administracions i institucions per facilitar 

l’execució del Programa Anual. 
 Assessorar i donar informació actualitzada a l’Associació sobre el sector forestal, per 

facilitar tot tipus de contractació i venda. 
 Donar suport a la venda conjunta dels productes forestals obtinguts per l’Associació, 

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

. 
Catorzè.- Durada del Conveni Marc  
 
S’estableix una durada del conveni de 20 anys, comptats a partir de la seva signatura.  
 
Aquesta durada de vint anys està condicionada a les atribucions actuals de la Diputació de 
Barcelona, i s’entendrà esgotada en el moment que, per un o altre motiu, les activitats 
relacionades amb el present conveni marc deixin de ser competència d’aquesta Corporació.  
 
Quinzè.- Principi de responsabilització 
 
Tots els ajuts econòmics que facilitin la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de 
Castellví de la Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix, 
s’entendran atorgats per a la gestió conjunta del Pla Marc. Per tant, quan un propietari 
beneficiat causi baixa de l’Associació abans d’haver acabat el seu compromís contractual 
amb el Pla Marc, l’Associació es compromet al retorn de quantes inversions hagin facilitat 
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les institucions públiques i que estiguin classificades al Pla Marc com a reintegrables en cas 
de baixa, amb una reducció acumulable del 6,6% anual de tota la inversió a partir de la seva 
execució. 
 
A aquest efecte, l’Associació establirà amb els seus socis que es beneficiïn d’aquests tipus 
d’ajuts els contractes corresponents en els que figuraran les conseqüències econòmiques 
d’aquesta baixa. 
 
Setzè.-  Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona, l’Associació de Propietaris Forestals i els Ajuntaments signants 
del present Conveni Marc, es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de 
Protecció de dades de caràcter personal, i més concretament amb la Llei orgànica de 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en el 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la LOPD (RLOPD). 
 
Les entitats signants d’aquest Conveni Marc manifesten que les dades recollides i tractades 
en l’execució del Pla Marc, únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats 
descrites en aquest Conveni Marc. 
 
Dissetè.- Modificació i incidències del Conveni Marc 
 
a) Les parts poden denunciar o modificar aquest Conveni Marc en qualsevol moment, 
segons els criteris generals establerts a la legislació vigent, o per mutu acord. 
b) Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest Conveni Marc permetrà a la part 
perjudicada l’opció d’exigir-ne el compliment o resolució. 
c) La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un 
mínim de trenta dies d’antelació. 
d) Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
 
Divuitè.- Causes de resolució del Conveni Marc 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest Conveni Marc per 
alguna de les parts podrà donar lloc a la resolució del Conveni per l'altra, sense perjudici del 
dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. En cas 
d’optar per la resolució, aquesta serà automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir 
prestant les seves obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
Dinovè.- Règim jurídic 
 
El present Conveni Marc tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives  de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i, per les 
normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del Conveni Marc. 
 
Vintè.- Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i del compliment del present 
Conveni Marc, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord de les entitats que l’han 
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formalitzat, restaran sotmeses al coneixement i competència de l’Ordre Jurisdiccional 
Contenciós-Administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen set còpies del present Conveni 
Marc de col·laboració, en el lloc i la data assenyalats.” 

 
Quart.- AUTORITZAR al Vicepresident 3r. i President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat per a la signatura del Conveni Marc, i de quants documents i resolucions  
siguin necessàries  per a la seva efectivitat. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments interessats i a l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Prelitoral del Penedès. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
23.- Dictamen de data 14 de febrer de 2012, que proposa deixar sense efecte el 
conveni marc de col·laboració signat en data 13 de juliol de 2004, i aprovar el Pla 
Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Boscos Bages-Anoia i el Conveni Marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments  d’Aguilar de Segarra, Calonge de 
Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
I. ANTECEDENTS I CONTINGUT DEL PLA MARC 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, l’Agència Local de Desenvolupament Forestal, 
l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages i l’Associació Agrupació de Propietaris “Amics 
del Bosc”, van signar en data 10 de juliol de 2000 un Conveni de col·laboració per 
desenvolupar un Pla Marc conjunt de recuperació i valorització de les finques de la 
Serra de Castelltallat, amb una durada de vint-i-cinc anys. 
 
Atès que, davant de la demanda d’altres municipis limítrofs també afectats per incendis 
forestals, el Ple de la Diputació en sessió de data de 29 d’abril de 2004 va acordar 
autoritzar la formalització d’un conveni marc entre la Diputació de Barcelona, l’Agència 
de Desenvolupament Forestal, els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de 
Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera, i l’Associació de 
Propietaris Forestals Bages-Anoia, per a l’execució d’un projecte de recuperació i 
valorització de les finques forestals cremades els anys 80 i 90 al Bages i a l’Anoia, 
conveni signat en data de 13 de juliol de 2004. 
 
Atès que en data de 16 de gener de 2005, es va celebrar una sessió de l’Assemblea 
General de l’Associació de propietaris forestals “Amics del Bosc”, en la qual s’aprovà 
per unanimitat la dissolució de la dita Associació i també que tots els acords presos 
entre l’Associació i els propietaris per portar a terme actuacions sobre les seves 
finques es transmetien a l’Associació de propietaris forestals Boscos Bages-Anoia, la 
qual va assumir els drets i les obligacions que abans ostentava l’Associació dissolta. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 29 de juny de 
2006, l’addenda al Conveni marc signat en data de 10 de juliol de 2000, formalitzant la 
subrogació de l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Anoia en la posició, els 
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drets i els deures que ostentava l’Associació Agrupació de Propietaris “Amics del 
Bosc”, per extinció d’aquesta. 
 
Considerant que, mitjançant aquest projecte, s’han vingut realitzat durant tots aquests 
anys, nombrosos treballs forestals de forma conjunta per accelerar la recuperació de 
les finques associades afectades per aquells incendis i que, d’acord amb la voluntat 
dels signants del Conveni, s’ha redactat un nou Pla Marc per atendre també la 
superfície forestal no afectada per antics incendis dins l’àmbit territorial de l’Associació 
de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia.  
 
Vist que dins el document del Pla Marc es fixen les següents prescripcions: 
 
Objectius del Pla Marc 
 
El “Pla Marc de Restauració i Millora de les finques forestals de l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, a partir d’ara Pla Marc, té l’objectiu de 
definir, de forma general, les activitats i projectes que desenvoluparà l’Associació de 
Propietaris Forestals de Boscos Bages-Anoia (a partir d’ara, Associació) per a: 
 

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

 Garantir la permanència i estabilitat dels boscos davant pertorbacions i el 
manteniment dels valors intrínsecs dels ecosistemes forestals. 

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

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

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

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

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

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

 
Finançament del Pla Marc 
 
El Pla Marc es finançarà de forma conjunta per l’Associació, els Ajuntaments d’Aguilar 
de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere 
Sallavinera, la Diputació de Barcelona i altres institucions, d’acord amb els Programes 
Anuals establerts en el Conveni Marc. 
 

Càlcul de preus 
 
Els preus horaris aplicats als rendiments de cada un dels treballs recollits al present 
Pla Marc, estan calculats sense l’IVA i  són vàlids per a l’any 2012. 
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El preu horari es modificarà segons l’Índex de Preus del Consum (IPC) de cada any. 
 

Previsió d’actuacions 
 
Per acomplir els objectius principals d’aquest Pla Marc i de forma molt genèrica, es 
preveu que caldrà fer una sèrie d’actuacions sobre la superfície forestal. El Pla 
Especial preveu, de manera específica, les actuacions per períodes de cinc anys. 
Aquestes actuacions es troben condicionades al nombre de finques que s’incorporin al 
Pla Marc. Les inversions econòmiques necessàries per a acomplir els objectius estan 
subjectes al costos dels treballs, als costos de la venda dels productes forestals, al 
nombre de finques incorporades i novament a les disponibilitats pressupostàries. 
 
Gestió del Pla Marc 
 

La gestió del Pla Marc correspon a l’Associació amb el suport tècnic i econòmic de la 
resta de signants del Conveni Marc, seguint les previsions del Pla Especial i d’acord 
amb el que s’estableixi a cada Programa Anual. 
 

Modificació, revisió i ampliació del Pla Marc 
 

Les modificacions, revisions i ampliacions del present Pla Marc hauran de ser 
aprovades, prèvia informació per un període d’un mes als associats que hi estiguin 
adherits, pels òrgans de govern de les entitats signants del Conveni Marc. 
 

Durada del Pla Marc 
 

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

Participació en el Pla Marc 
 

Participen en el present Pla Marc els propietaris de l’Associació que hagin formalitzat 
amb aquesta Associació el contracte-tipus que s’adjunta a l’annex nº4 del Pla Marc. 
 

Els boscos del Bages inclosos a l’Associació Boscos Bages - Anoia formen part dels 
municipis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa i Sant Mateu de Bages; aquests municipis 
representen un 15% de la superfície comarcal i un 15% de la superfície forestal del 
Bages. Pel que fa als municipis de Calonge de Segarra i Sant Pere Sallavinera 
representen un 7% de la superfície comarcal i un 5% de la superfície forestal de 
l’Anoia. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
Vistos els articles:  
- 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 
19 de juliol 

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

- 66.3,c,d,f,) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
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Atès que el Pla Marc pel fet de tenir una durada de 20 anys, i per tant superior als 4, 
ha de ser acordat pel Ple (Refosa 1/2011, apartats 3.3.g.1 i 3.4,i.1) a sensu contrario). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- DEIXAR sense efecte el conveni marc de col·laboració signat en data de 13 
de juliol de 2004 entre l’Agència Local de Desenvolupament Forestal, els Ajuntaments 
d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant 
Pere de Sallavinera, i l’Associació de Propietaris Forestals “Boscos Bages-Anoia” per a 
l’execució d’un projecte de recuperació i valorització de les finques forestals cremades 
els anys 80 i 90 al Bages i l’Anoia. La minuta de conveni va ser aprovada pel Ple de la 
Diputació en sessió de data de 29 d’abril de 2004. 
 
Segon.-  APROVAR el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit territorial de 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, així com el Pla Especial 
que relaciona les unitats de gestió que es preveu executar en els propers cinc anys, en 
funció del finançament disponible i dels criteris de prioritat establerts entre l’Associació 
i els Ens locals que hi col·laboren (annexes nº1 i nº2 respectivament). 
 
Tercer.- APROVAR la minuta de Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, 
Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos Bages-Anoia, per a l’execució d’un Pla Marc de restauració i millora forestal de 
l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, el text íntegre de 
la qual és el següent: 
 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS 
AJUNTAMENTS D’AGUILAR DE SEGARRA, CALONGE DE SEGARRA, FONOLLOSA, 
SANT MATEU DE BAGES, SANT PERE SALLAVINERA I L'ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS BAGES-ANOIA PER A L’EXECUCIÓ D’UN PLA 
MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet 
Navarro, facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data de 23 
de setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8 de setembre 
de 2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011. 
 
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS BAGES-ANOIA, representat pel 
President, Sr. Amand Redondo Arola, assistit per la secretària de l’Associació, la Sra. Amàlia 
Orive Torras 
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AJUNTAMENT D’AGUILAR DE SEGARRA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Valentí 
Riera Vilaplana, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Josep M. Capdevila Jordana 
 
AJUNTAMENT DE CALONGE DE SEGARRA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier 
Nadal Masana, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Raül Ventes Juárez 
 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Jaume Serarols 
Beltrán, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Rosa M. Vila Pallerola 
 
AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Pere 
Ribera Guals, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Antón Romeu 
 
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE SALLAVINERA, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. 
Sra. Montserrat Noguera Cantacorps, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Josep Font 
Nadal 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present 
Conveni Marc de col·laboració. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El bosc, malgrat constituir un dels atractius principals pel desenvolupament de 
determinades activitats econòmiques en expansió; com el turisme interior, genera 
actualment unes rendes insuficients per permetre dur a terme una correcta gestió. Aquesta 
situació s’agreuja si es fa de forma individual, i més encara si les finques són de reduïdes 
dimensions. 
 
II. La producció individual, finca per finca, sovint mancada de visió territorial, no ha pogut 
evitar que molts terrenys forestals, tan cremats com no cremats, estiguin mancats d'un 
projecte social i econòmic amb visió de futur, que comprometi i motivi als propietaris i als 
municipis, garantint alhora, un menor risc d'incendis, una bona qualitat ambiental i una 
millora de les rendes. 
 
III. Establir i gestionar un projecte d'aquestes característiques té més possibilitats de 
reeixir, en les actuals circumstàncies econòmiques i socials, si s'estableix una col·laboració 
lleial entre les institucions públiques i les institucions privades que agrupen les finques 
forestals de propietat particular. 
 
IV. L’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia considera de gran interès 
establir un pla a llarg termini per a la gestió conjunta d'alguns aspectes relacionats amb 
l'activitat forestal. 
 
V. Els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de 
Bages i Sant Pere Sallavinera, en virtut de les competències que estableix el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 de 28 d’abril en els articles: 66.3,c), 
d), f) i n);  i la Llei de Bases de Règim Local 7/1985 de 2 d’abril en els seus articles 25.2,c), 
36.1,b)., considerant que no pot ser aliè a la situació de la superfície forestal del seu terme 
municipal, tenen el propòsit de donar suport, en la mesura que els hi permetin els seus 
recursos tècnics i econòmics, a les iniciatives de l'Associació. 
 
VI. La Diputació de Barcelona, que de temps ençà dóna suport als ajuntaments en 
l'execució del seu Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals, també els recolza en el 
compliment de les seves competències a l'àmbit forestal; concretament la Diputació de 
Barcelona, l’Agència Local de Desenvolupament Forestal, l’Ajuntament de Sant Mateu de 
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Bages i l’Associació Agrupació de Propietaris “Amics del Bosc”, van signar en data 10 de 
juliol de 2000 un Conveni marc de col·laboració per desenvolupar un Pla Marc conjunt de 
recuperació i valorització de les finques de la Serra de Castelltallat, amb una durada de vint-
i-cinc anys. 

 
Posteriorment, la Diputació de Barcelona, l’Agència de Desenvolupament Forestal, els 
Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, 
Sant Pere Sallavinera, i l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Anoia, van signar en 
data de 13 de juliol de 2004 un Conveni de col·laboració per a l’execució d’un projecte de 
recuperació i valorització de les finques forestals cremades els anys 80 i 90 al Bages i a 
l’Anoia. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 29 de juny de 2006, l’addenda al 
Conveni marc signat en data de 10 de juliol de 2000, formalitzant la subrogació de 
l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Anoia en la posició, els drets i els deures que 
ostentava l’Associació Agrupació de Propietaris “Amics del Bosc”, per extinció d’aquesta. 

 
VII. Els signants del Conveni Marc, gràcies a les noves eines informàtiques i cartogràfiques 
que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha desenvolupat els 
darrers anys per tal de millorar el procés de planificació forestal a nivell tècnic i econòmic, 
han redactat un nou Pla Marc que recull aquestes millores no només per la superfície 
cremada dels anys 80 i 90 i ja planificada anteriorment, sinó també pel bosc no afectat per 
cap incendi forestal.  

 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest Conveni Marc, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer .- Objecte i àmbit 
L’objecte del present Conveni Marc és el d’establir els mecanismes de col·laboració entre: la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, 
Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l'Associació de Propietaris 
Forestals Boscos Bages-Anoia, per tal que aquesta, amb l’ajuda de les institucions 
esmentades, pugui executar el nou Pla Marc de Restauració i Millora Forestal (en endavant 
Pla Marc) dels municipis de l’àmbit territorial de l’Associació de Propietaris Forestals; 
document fet en base a les noves eines informàtiques i cartogràfiques de l’Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Aquest Pla Marc s’adjunta al present Conveni Marc i forma part integrant del mateix. 
 
Segon.- Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, Pla Especial i Programa Anual 
El Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, a partir d’ara Pla Marc, és el document que 
determina, a llarg termini, els objectius i tasques a realitzar, consensuades entre els 
signants del present Conveni Marc, en les diferents unitats de gestió definides d’acord amb 
els inventaris forestals i el cadastre. 

  
El Pla Marc es desenvolupa a través de Plans Especials, uns documents que determinen, a 
mig termini i de forma consensuada, les unitats de gestió que hauran dur-se a terme en 
períodes de cinc anys. 

 
Aquests Plans Especials s’executen a traves de Programes Anuals, que seleccionen, a 
partir de les unitats de gestió recollides en el Pla Especial, la distribució d’accions, que 
d’acord amb les possibilitats financeres, es podran executar en un any determinat. 
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Tercer.- Comissió de treball 
Pel present Conveni Marc es constitueix una Comissió de treball formada per: El President/a 
de l’Associació, que presidirà la Comissió; un o més representants de la Junta de 
l’Associació; diferents representants dels municipis del seu àmbit territorial; un representant 
de la Diputació de Barcelona i el tècnic forestal de l’Associació assignat. 

 
Les funcions de la Comissió seran: 
 Redactar els Programes Anuals 
 Fer el seguiment del planejament 
 Assessorar a l’Associació en l’execució dels Programes anuals 
 Redactar, revisar, modificar (si s’escau) i signar el Pla Marc i els Plans Especials 
 Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri aquest  
 Conveni Marc. 
 Proposar modificacions al planejament 

 
Quart.- Contingut del Pla Marc 
El Pla Marc conté els següents apartats: 
 Introducció i objectius generals 
 Context del Planejament i anàlisi de mercats 
 Diagnosi forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia 
 Planificació forestal i anàlisi econòmic 
 Pla Especial  
 Annexos: 
 Models i projectes silvícoles: 
 Restauració i millora de les pinedes de pi roig. 
 Restauració i millora d’alzinars i rouredes  
 Restauració i millora de pinedes de pinassa 
 Restauració i millora de pinedes de pi blanc 

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

 
Cinquè.- Aprovació i vigència Pla Marc 
El Pla Marc ha de ser aprovat pels òrgans de govern de cadascun dels signants del Conveni 
Marc.  
 
S’estableix la vigència del Pla Marc en 20 anys.  
 
Sisè.- Gestió del Pla Marc 
El Pla Marc es gestionarà d’acord amb les previsions del Plans Especials que es 
concretaran amb els Programes Anuals. 
 
La redacció del Programa anual correspon a la Comissió de treball definida a l’article tercer 
del present Conveni Marc. 
 
La gestió dels Programes Anuals correspon a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos 
Bages-Anoia, amb el suport tècnic de la Comissió de treball i el suport econòmic i tècnic de 
les institucions signants del present Conveni Marc. 
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L’Associació executarà els treballs previstos en el Programa Anual, prèvia signatura d’un 
contracte privat amb cada un dels seus associats interessats. 
 
La venda dels aprofitaments forestals es farà, sempre que sigui possible, a través de la 
Federació d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya (BOSCAT), amb la que està 
federada l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia.  
 
Setè.- Revisions i redacció dels Plans Especials 
La Comissió de treball farà la revisió, introduirà les modificacions i redactarà el Pla Especial 
al finalitzar el seu període de vigència cada cinc anys, amb l’acord dels òrgans de govern 
dels ens que participen al Conveni Marc.  
 
Vuitè.- Aprovació dels Programes Anuals 
Per esdevenir operatius, els Programes Anuals redactats per la Comissió de treball hauran 
de ser aprovats pels òrgans de govern de les entitats signants del present Conveni Marc.  
 
Novè.- Modificació  del Pla Marc  
Les modificacions que puguin sorgir al llarg del període de vigència del Pla Marc, es faran a 
proposta de qualsevol dels ens que participen en el Conveni Marc,  amb el consens de la 
Comissió de treball, i hauran de ser aprovades pels òrgans de govern de cadascun dels 
signants. 
 
Desè.- Finançament dels programes anuals  
Els Programes Anuals es finançaran d’acord amb els criteris següents: 
 
Unitats de gestió: s’entenen com les àrees que pertanyen a un propietari en les que ha 
d’aplicar-se una actuació o tractament forestal determinat. S’obtenen de creuar les unitats 
de planificació definides en el Pla Marc amb el cadastre de rústega (parcel·les cadastrals). 
Cada unitat de gestió està codificada segons la unitat de planificació a què pertany i el codi 
del registre cadastral (PCA). 

 
Les unitats de gestió es divideixen en fusteres i no fusteres en funció de si després d’una 
rotació complerta del model silvícola, el balanç econòmic final és positiu o negatiu. 
 
L’aplicació del Pla Marc té dues fases;  

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

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

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

silvícoles esmentats; només en les unitats fusteres. 
 

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

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

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

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

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

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

través de la Federació d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya (BOSCAT). 
 Donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc. 
 
Dotzè.- Compromisos específics dels Ajuntaments 
Els Ajuntaments signants del present Conveni Marc, en la mesura de les seves possibilitats 
tècniques i econòmiques, es comprometen a: 

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

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

dels treballs inclosos en els Programes Anuals. 
 Divulgar l’Associació i el Pla Marc entre els propietaris forestals dels municipis.  
 Elaborar conjuntament amb la Comissió de treball el Programa Anual i col·laborar amb 

ella en la gestió del Pla Marc i, si és el cas, en la revisió del Pla Marc i/o Pla Especial. 
 Donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc, d’acord amb el que especifiquin els 

Programes Anuals. 
 

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

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

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

personal o través d’ajuts econòmics per a la seva contractació. 
 Recolzar a l’Associació davant d’altres administracions i institucions per facilitar 

l’execució del Programa Anual. 
 Assessorar i donar informació actualitzada a l’Associació sobre el sector forestal, per 

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

 
Catorzè.- Durada del Conveni Marc  
S’estableix una durada del conveni de 20 anys, comptats a partir de la seva signatura. 
 
Aquesta durada de vint anys està condicionada a les atribucions actuals de la Diputació de 
Barcelona, i s’entendrà esgotada en el moment que, per un o altre motiu, les activitats 
relacionades amb el present conveni marc deixin de ser competència d’aquesta Corporació.  
 
Quinzè.- Principi de responsabilització 
Tots els ajuts econòmics que facilitin la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Aguilar 
de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera, 
s’entendran atorgats per a la gestió conjunta del Pla Marc. Per tant, quan un propietari 
beneficiat causi baixa de l’Associació abans d’haver acabat el seu compromís contractual 
amb el Pla Marc, l’Associació es compromet al retorn de quantes inversions hagin facilitat 
les institucions públiques i que estiguin classificades al Pla Marc com a reintegrables en cas 
de baixa, amb una reducció acumulable del 6,6% anual de tota la inversió a partir de la seva 
execució. 
 
A aquest efecte, l’Associació establirà amb els seus socis que es beneficiïn d’aquests tipus 
d’ajuts els contractes corresponents en els que figuraran les conseqüències econòmiques 
d’aquesta baixa. 
 
Setzè.- Protecció de dades de caràcter personal 
La Diputació de Barcelona, l’Associació de Propietaris Forestals i els Ajuntaments signants 
del present Conveni Marc, es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de 
Protecció de dades de caràcter personal, i més concretament amb la Llei orgànica de 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en el 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la LOPD (RLOPD). 

 
Les entitats signants d’aquest Conveni Marc manifesten que les dades recollides i tractades 
en l’execució del Pla Marc, únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats 
descrites en aquest Conveni Marc. 
 
Dissetè.- Modificació i incidències del Conveni Marc 
a) Les parts poden denunciar o modificar aquest Conveni Marc en qualsevol moment, 
segons els criteris generals establerts a la legislació vigent, o per mutu acord. 
b) Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest Conveni Marc permetrà a la part 
perjudicada l’opció d’exigir-ne el compliment o resolució. 
c) La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un 
mínim de trenta dies d’antelació. 
d) Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
 
Divuitè.- Causes de resolució del Conveni Marc 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest Conveni Marc per 
alguna de les parts podrà donar lloc a la resolució del Conveni per l'altra, sense perjudici del 
dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. En cas 
d’optar per la resolució, aquesta serà automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir 
prestant les seves obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
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Dinovè.- Règim jurídic 
El present Conveni Marc tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives  de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i, per les 
normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del Conveni Marc. 

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

 
Cinquè.- AUTORITZAR al Vicepresident 3r. i President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat per a la signatura del Conveni Marc, i de quants documents i resolucions  
siguin necessàries per a la seva efectivitat. 
 
Sisè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments interessats i a l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
 
II.-  PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
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 Secretària general perquè doni lectura de la moció 
presentada pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, que és 
del tenor literal següent: 
 
1.- Moció que presenta el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal de la Diputació de Barcelona, sobre el model de gestió de les grans 
infraestructures portuàries i aeroportuàries. 
 
Exposició de motius  
 
I. L’article 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya recull la gestió territorial, les 
infraestructures de mobilitat i la connectivitat com a àmbit competencial per als ens 
locals.  
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II. L’article 140.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que «correspon a la 
Generalitat la participació en la planificació i la programació de ports i aeroports 
d’interès general, en els termes que determini la normativa estatal». 
 
III. En virtut de l’article 169 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya («la Generalitat té 
competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers i mercaderies per 
carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament en el territori de Catalunya»), 
l’1 de gener de 2010 es va materialitzar la transferència de la competència sobre els 
serveis ferroviaris de rodalies i l’1 de gener de 2011 els regionals. Aquestes 
transferències van anar acompanyades del Pla Rodalies Barcelona 2008/15, aprovat el 
20 de febrer de 2009, que suposava una inversió de 4.000M€ per modernitzar i ampliar 
les infraestructures de la xarxa de rodalies. 
 
IV. La Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el Règim especial del municipi 
de Barcelona, en el seu article 6.1, diu que “L’ajuntament de Barcelona participa en la 
gestió dels serveis de transport i infraestructures que són competència de l’Estat i 
afecten directament la ciutat i, particularment, en el port de Barcelona, en els serveis 
ferroviaris estatals que afectin el seu terme municipal, i en l’aeroport del Prat, d’acord 
amb el que estableixi la legislació sectorial corresponent”; aquesta participació 
comporta tenir veu i presència pròpia i diferenciada en els òrgans de gestió. 
 
V. El Port de Barcelona, mitjançant els dos darrers plans estratègics, va afegir a la 
concepció tradicional de port la de fer una aposta per la logística. És un port 
especialitzat en mercaderia general amb valor afegit. S’han definit els mercats 
estratègics (forelands) i la seva àrea d’influència (hinterland). Però el desenvolupament 
d’aquest hinterland depèn de les infraestructures. Sense aquestes, els vaixells que 
podrien tenir el Port de Barcelona com a opció prioritària, per ser la seva porta 
d’entrada a Europa, poden acabar desembarcant les seves mercaderies als ports del 
nord d’Europa degut a la manca d’infraestructures. És per això que cal destacar la 
importància del desenvolupament de les infraestructures viàries així com, i 
principalment, de l’eix ferroviari tant de rodalies, com mediterrani, com específicament 
la connexió ferroviària d’entrada i sortida del Port de Barcelona, per tal que no sigui un 
punt limitant i crític de la seva activitat econòmica.  
 
VI. L’aprovació el 2012 de la Llei de modificació de la Llei 48/2003, de 26 de 
novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis en els ports d’interès general, 
no va resoldre d’una manera efectiva la consolidació d’un model portuari 
descentralitzat, dinàmic i consensuat amb els agents econòmics i socials implicats, 
que permeti impulsar aquest sector productiu de primer ordre, i no permet que 
determinats ports, com el de Barcelona, gaudeixin d’un marc normatiu específic i 
diferenciat del de la xarxa de ports de l’Estat. En definitiva, aquesta llei deixa les 
autoritats portuàries minvades d’autonomia per desenvolupar les seves pròpies 
polítiques estratègiques, comercials i de gestió que els permetin fer front de manera 
competitiva a la realitat dels seus mercats.  
 
VII. El nou marc aeroportuari resultat de l’aprovació del Reial Decret 13/2010 de 3 de 
desembre, obria la possibilitat de la gestió individualitzada i diferenciada de l’aeroport 
de Barcelona - El Prat a les empreses amb experiència en el sector de les 
infraestructures. Fa pocs dies la Ministra de Fomento del govern central donava a 
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conèixer la decisió de cancel·lar definitivament el procés prèviament iniciat, així com el 
concurs per la concessió de la gestió dels aeroports de Madrid – Barajas i Barcelona – 
El Prat.  
 
VIII. L’ajuntament de Barcelona, tal com han fet altres ajuntaments que formen part de 
la Diputació de Barcelona, ha pres reiteradament acords polítics insistint en la 
necessitat que es constitueixi un Consorci a l’Aeroport de Barcelona – El Prat, amb 
posició determinant de les institucions catalanes, amb competències sobre totes 
aquelles matèries estratègiques que afectin a l’aeroport. Per altra banda també han 
expressat amb vehemència la necessitat d’una gestió diferenciada del Port i de 
l’Aeroport de Barcelona que permeti competir amb els altres ports i aeroports europeus 
i internacionals en igualtat de condicions.  
 

Considerant aquests antecedents, el grup d’ERC-AM proposa al Ple de la Diputació de 
Barcelona l’aprovació dels següents acords: 
 

Primer.- MANIFESTAR la voluntat de la Diputació de Barcelona de convertir l’aeroport 
de BC – El Prat en un hubi en un aeroport internacional i intercontinental, tal i com s’ha 
promogut inequívocament des de diverses Administracions Públiques de Catalunya i 
des de la Societat Civil. 
 

Segon.-  MANIFESTAR el convenciment que és necessari establir un model de gestió 
individualitzada de les grans infraestructures de Catalunya que donen servei a tot el 
país, especialment aquelles que s’ubiquen dins l’àrea geogràfica d’actuació de la 
Diputació de Barcelona, com són el Port de Barcelona i l’Aeroport de Barcelona – El 
Prat, així com assolir una participació determinant de les institucions catalanes en els 
processos de decisió i de gestió estratègics, per tal que vetllin pel seu potencial de 
creixement i desenvolupament.  
 

Tercer.- INSTAR al Ministerio de Fomento a constituir el Consell Rector de l’Aeroport 
de Barcelona – El Prat i a obrir un procés de diàleg i negociació directa amb les 
administracions catalanes per tal d’escoltar i donar compliment a les demandes de les 
nostres institucions i de la societat catalana per avançar cap a una alternativa de 
gestió aeroportuària mitjançant la constitució d’un Consorci.  
 

Quart.- INSTAR al Govern de l’Estat a aportar de forma urgent les inversions per a 
infraestructures previstes per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que encara no s’han 
fet efectives, per tal de millorar les infraestructures d’accés al Port, especialment els 
accessos ferroviaris per poder donar resposta a la demanda de transport de 
mercaderies, i a l’Aeroport, en especial l’arribada de la xarxa de Rodalies, la L9 del 
metro i el TGV per al transport de viatgers.  
 

Cinquè.- INSTAR al Govern de l’Estat a calendaritzar i formalitzar les inversions 
previstes en el Pla Rodalies Barcelona 2008/15, aprovat el 20 de febrer de 2009 per tal 
de millorar les molt deficients infraestructures ferroviàries del servei de rodalies i evitar 
situacions com les viscudes els darrers anys en aquest servei. 
 

Sisè.- La Diputació de Barcelona es compromet a fer arribar aquest acord a la 
Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Fomento de l’estat espanyol.  
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Tot seguit la Presidència obre un torn d’intervencions i en primer lloc dóna la paraula al 
portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. 
Portabella que manifesta que com s’ha vist és una moció de caràcter constructiu. Vull 
aprofitar aquesta breu introducció per agrair la col·laboració de totes les forces 
polítiques amb representació aquí a la Diputació així com al PP, que s’ha interessat i 
ha presentat, unes esmenes que hem incorporat i que crec que permetran, aprovar per 
unanimitat aquesta moció.  
 
Sense cap mena de dubtes, tots som conscients que, durant la darrera dècada, tant 
les administracions públiques catalanes com la societat civil hem fet un gran esforç per 
disminuir l’endarreriment històric de les infraestructures a Catalunya. Si s’estableix una 
comparativa amb ciutats, àrees metropolitanes, territoris que tenen un tipus de 
composició del producte interior brut en què la indústria encara té, un pes significatiu i 
en el qual l’economia té la vocació d’internacionalitzar-se i de fonamentar-se en 
l’exportació, es veu com realment les nostres infraestructures estan mancades 
d’alguns aspectes que són claus i, alhora, decisius i aquesta moció el que vol és 
reactivar, no afluixar, la justa reivindicació d’unes infraestructures que siguin 
adequades al nostre país perquè, després d’aquesta dècada a què feia referència al 
principi, les nostres condicions són pràcticament les mateixes tant a nivell 
d’infraestructura pròpiament dita com a participació de la gestió d’aquestes 
infraestructures. 
 
Per tant, en aquest primer punt i ateses les darreres novetats que s’han produït, ens 
volem reafirmar, manifestar en la necessitat que Barcelona, l’aeroport de Barcelona-El 
Prat (que és, evidentment, un aeroport de caràcter nacional) es pugui convertir, per un 
costat, en un hub i, per l’altre costat (perquè no és el mateix, tot i que, generalment 
quan es diu a corre-cuita i tot seguit, sembla que sigui el mateix) en un aeroport que 
tingui vocació intercontinental. Nosaltres tenim una bona infraestructura. L’ampliació 
de l’aeroport del Prat ens deixa com un aeroport d’unes dimensions,  correctes, però 
no tenim les altres dues peces que són necessàries. Una, tenir una línia aèria que 
tingui la voluntat de construir un hub amb seu a Barcelona i per l’altra, poder establir 
vols de caràcter intercontinental que són necessaris per a la nostra societat i que són 
clarament rendibles. Un exemple clar d’això és que es calcula que al voltant de 50.000 
usuaris anuals en un vol de caràcter intercontinental és perfectament factible i, per 
exemple, els números de Barcelona-Nova York són de 250.000, el de persones que es 
desplacen des de casa nostra a Tòquio està per sobre de les 150.000 i en canvi no 
tenim cap vol a molts altres llocs (Ciutat de Mèxic, Sao Paulo, Buenos Aires) en què 
els percentatges o el nombre de persones que es desplacen anualment els fan 
possibles, però malgrat això no tenim això que necessiten tant, els nostres empresaris 
i els nostres professionals, que són vols directes. Això és determinant a l’hora de poder 
captar, les seus centrals d’empreses que vulguin instal·lar-se a Europa o d’empreses 
que vulguin, tenir els seus headquarters a Catalunya. Sense tenir un aeroport que 
tingui enllaços directes amb les principals ciutats del món on bàsicament passen les 
coses, la veritat és que és difícil poder competir en aquest àmbit econòmic del qual 
depenen, molts llocs de treball i també la qualitat dels llocs de treball que es creen. 
 
Igualment, com se sap, es va estar defensant un model de gestió individualitzada per 
tal que el port de Barcelona i l’aeroport de Barcelona poguessin establir les seves 
pròpies estratègies i, en el cas de l’aeroport, es va constituir un Consell Rector, que 
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finalment ha estat fallit i no s’ha dut a la pràctica, en què, tot i no intervenien els 
principals temes de decisió que necessita un aeroport, hi havia una presència 
significativa de les institucions catalanes tant a nivell local com a nivell autonòmic, però 
això no s’ha dut a terme i pensem que poder tornar a parlar de la possibilitat que es 
creï un Consorci que facilitaria encara més les coses. 
 
En el terreny del port, les darreres reformes que s’han produït, en lloc d’anar a favor 
que hi hagi una major presència catalana, sigui quina sigui l’administració, les ha anat 
disminuint, com és el cas de les administracions locals, i actualment no podem ni fixar 
tan sols el preu d’un contenidor, el que significa poder fer política comercial en aquells 
ports on considerem que ens interessa més establir contactes, especialment els 
asiàtics o especialment Xanghai, en tant en quant hi tenim acords. Tenim una nova 
terminal que serà molt gran i que tindrà una gran capacitat de tipus de contenidors que 
procediran d’Àsia i que ens deixa en una situació privilegiada ja que, com sabem, el 
pas pel Canal de Suez permet estalviar dos dies als vaixells i, per tant, podem ser 
perfectament la porta d’entrada no del sud d’Europa sinó de tota Europa. Podem 
també fer que tinguem una base logística que sigui competitiva amb la resta de punts 
importants d’Europa, com poden ser Rotterdam o Hamburg, però ens trobem també 
amb què algunes de les inversions que ens havien promès gairebé fa una dècada o 
fins i tot, en alguns casos, amb més anterioritat, per a la sortida de les mercaderies per 
la via ferroviària (que és imprescindible per evitar el sobrecol·lapse del col·lapse que ja 
existeix a les rondes en els moments en què hi ha una intensitat portuària) doncs han 
quedat endarrerides i, en el moment en què s’acosta el posar en pràctica la nova 
terminal de contenidors, veiem com poden haver-hi moltes dificultats per treure-les. I 
per tant es reclama que, de forma urgent, les inversions en infraestructures que estan 
previstes en l’Estatut d’Autonomia i que encara no s’han fet efectives i els diners que 
porten associats tampoc no s’han fet efectius es puguin dur a efecte. 
 
I per acabar i vinculat a tot això, tots som conscients que el Pla de rodalies de 
Barcelona, que és de 2008 i que va ser aprovat el febrer de 2009, no s’ha dut a la 
pràctica i això afecta milions de persones al cap de l’any, milions de desplaçaments en 
la seva quotidianitat, i aquesta inseguretat i aquestes permanents avaries, que no 
tenen una explicació que no sigui la manca d’atenció en la gestió i en la renovació de 
les infraestructures que les fan funcionar amb garanties, pensem que hi hauríem de 
continuar posant l’accent. Per tant i en definitiva, com he dit al principi i amb això 
acabo, aquesta és una moció que el que vol és recuperar aquest esperit d’una 
reivindicació que considerem justa per tal de tenir unes infraestructures que ens 
permetin ser competitius internacionalment. 
 
A continuació, el portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, manifesta el suport 
del grup a la moció, però sí que volíem que constés en acta que la nostra aposta és 
per una gestió independent de l’aeroport del Prat però amb una forta presència 
determinant de l’Administració pública que tingui la majoria d’aquesta gestió 
independent tot i que, òbviament, en col.laboració amb el sector privat i manifestar el 
matís que no considerem tal i com diu la moció que avui l’arribada del TGV al Prat 
sigui una prioritat del sistema d’infraestructures de Catalunya. 
 
En el seu torn, el portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, posa de manifest 
“Nosotros votaremos a favor y, primero, reconocer la voluntad de diálogo del señor 
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Portabella que ha tenido a la hora de transaccionar la moción que ha presentado. 
Evidentemente, compartimos la importancia estratégica que suponen el puerto, el 
aeropuerto y las infraestructuras ferroviarias para el presente y el futuro económico de 
Barcelona, pero también de Cataluña y de España tanto para el sector turístico, para el 
sector logístico, para las transacciones de comercio exterior (tanto de importaciones 
como de exportaciones), también para el comercio interior nacional, sin olvidarnos del 
corredor mediterráneo y, lo que todos deseamos para Barcelona: que sea la gran 
capital del Mediterráneo, y nuestro compromiso viene dado por estos hechos. No en 
vano todas las negociaciones en infraestructuras que se han dicho en estos últimos 
siete años, tanto de TGV, puerto o aeropuerto, eran proyectos aprobados por 
gobiernos anteriores del PP y también es verdad que, en los últimos siete años, no se 
ha presentado ningún proyecto de futuro importante en ese sentido pero que ha 
quedado encima de la mesa una serie de inversiones y proyectos importantes 
respecto a los cuales el compromiso adoptado por la ministra Ana Pastor nos alegra y, 
además, nos enorgullece. 
 
Referente al futuro del aeropuerto de Barcelona y teniendo en cuanta que ya es un 
referente internacional, queremos más y compartimos la idea que el objetivo ha de ser 
que El Prat sea un hub internacional con mayor referencia en lo que es como 
infraestructura y su gestión futura se puede dar en forma de convenio, pero no 
cerramos la puerta a que cualquier otra forma o de órgano de gestión se pueda 
presentar para la buena gestión del aeropuerto de Barcelona. Y entendemos también 
que el calendario de las inversiones que se están debatiendo se tiene que realizar y se 
ha de planificar, en los años que estamos viviendo de crisis, con prudencia, basado en 
unos presupuestos reales y teniendo en cuenta las necesidades más urgentes y 
prioritarias, pero también es verdad que invertir en infraestructuras como las que son 
objeto del debate de hoy es invertir en empleo, en dinamización comercial y 
económica y hablar de nuevas oportunidades de futuro empresarial, y por todo ello 
votaremos a favor.” 
 
Tot seguit, la Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del grup Socialista, 
Sr. Mayoral, que també anuncia el vot favorable a la moció i, també, identificar alguns 
dels temes que em semblen claus, que ens semblen claus en el futur per a la gestió de 
les infraestructures tant importants, l’aeroport la primera. Les infraestructures han 
d’estar vinculades estretament al territori i han d’estar, per tant, identificades amb els 
anhels, amb els interessos i amb les necessitats del país. Per tant, l’arrelament és un 
factor essencial de competitivitat, com ho és també la gestió des de la proximitat. No 
veiem cap altre camí: la competitivitat del territori passa per l’eficiència dels nostres 
equipaments, de les nostres infraestructures i la gestió des de la proximitat d’aquests 
elements com també aquesta competitivitat, que és el que ens ha d’obrir noves 
perspectives econòmiques en el futur, passa per no perdre de petja elements tan 
essencials com el corredor del Mediterrani. Aquí tenim un repte que no podem obviar, 
que hi és, perquè estem parlant, evidentment, d’identitat de país que, d’alguna 
manera, és o ha de ser, necessàriament, competitivitat de país, un país eficient 
econòmicament que necessita gestionar des de la proximitat les seves 
infraestructures. Aquest pas l’hem de fer. Per això, vam viure com una mala notícia la 
suspensió del concurs per a la concessió de la gestió del Prat. Ho vam viure com una 
mala notícia, nosaltres com molts altres catalans. Per tant, reclamem de nou (com ho 
hem fet en els darrers set anys i fa vint anys) eficiència en la gestió, proximitat en la 
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gestió i, òbviament també, infraestructures ben relacionades amb el territori. La 
capil·laritat és un element essencial. Per això, es tracta de tenir una bona xarxa de 
Rodalies i també de completar aquelles infraestructures que avui no estan al dia. 
Treballarem per això des del món local, segur i, òbviament també, des del món local 
oferim (i hem d’oferir-ho des de la Diputació) el nostre suport al Govern de Catalunya, 
que ha de liderar necessàriament aquest procés amb diàleg amb els grups polítics i 
amb la societat d’aquest país.  
 
Per finalitzar amb el torn d’intervencions, la Presidència dóna la paraula al portaveu 
del grup de Convergència i Unió, Sr. Garcia Cañizares que exposa que hi ha una 
realitat, que és que hi ha hagut un endarreriment en les infraestructures, sobretot de 
Rodalies, en els darrers anys i que, per tant, sí que cal fer una inversió, diguem-ne que 
sol·licitem, la reunió que es va produir fa uns dies entre la ministra i el conseller va 
donar llum verda a fer infraestructures o a reparar les infraestructures de Rodalies 
especialment els propers mesos, l’any 2012-2013. Per tant, aquesta és una bona 
notícia i és una sortida d’aquesta situació, que s’ha anat produint al llarg dels anys, 
d’envelliment de la infraestructura de Rodalies. 
 
Respecte a l’aeroport, és evident que estem per una gestió individualitzada de 
l’aeroport del Prat. Em sap greu i volem sortir d’aquesta xarxa d’AENA que unifica els 
aeroports de l’Estat i que, per tant, no permet que hi hagi una gestió estricta i concreta 
dels aeroports de Catalunya i, especialment, de l’aeroport del Prat, que és el que ens 
afecta com a província. El pas enrere que s’ha fet aquests dies respecte d’aquesta 
gestió que havia de fer que hi hagués una part catalana que ajuntava les 
administracions i també les empreses privades i, per tant també, les entitats que 
representen el país, que representen Catalunya, doncs em sap greu que això hagi 
anat enrere però, també, el que hem de reclamar i entenc que és el que ens pertoca 
com a administració local és que el Govern de l’Estat ens ha de concretar de quina 
manera treballarà a partir d’ara i de quina manera podrem participar des d’aquesta 
anomenada “part catalana”, que no només és l’Administració sinó que són tots els 
agents socials del país i de la província de Barcelona. Per tant, d’acord. Per tant, el 
Grup de CiU aprovaríem aquesta moció, amb aquesta voluntat que hi hagin noves 
notícies els propers mesos perquè sigui possible, insisteixo, que, a l’aeroport, la part 
catalana tingui alguna cosa a dir i sobretot que hi hagi una gestió individualitzada de 
l’aeroport del Prat. 
 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, dels 51 diputats/des presents que de fet i de dret 
constitueixen aquesta Corporació, la seva aprovació. 
 
 
 
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el 
número 11874 i el 11884 de l’any 2011 i els compresos entre el numero 178 i el 984 
corresponents a l’any 2012 i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
corresponent a les sessions ordinàries de data 26 de gener i 9 de febrer de 2012.  
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I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 
les 12 hores i 50 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 540519 al 540564. 
 
Barcelona,  18 d’abril de 2012 
 
 
 
 
La Secretària General 
Petra Mahillo García 
 
 
 


