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ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2012 
 

 
A la ciutat de Barcelona, el dia 28 de març de 2012, a les 12 hores i 05 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, 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.  
 
Abans d’iniciar la sessió, la Presidència comunica als reunits que el diputat Sr. Navarro 
ha excusat la seva assistència perqué té uns afers mèdics que, sortosament, diu que 
no són d’importància.  
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr. 
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que 
es transcriu a continuació: 
 
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària de data 23 
de febrer i de la sessió plenària extraordinària de data 14 de març de 2012. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Donar compte de: 
 
2.- Decret de la Presidència de data 24 de febrer de 2012, que resol deixar sense 
efecte el nomenament de Coordinador General de la Diputació, Sr. Josep Maria Matas 
i Babón. 
 
3.- Decret de la Presidència de data 6 de març de 2012, que resol nomenar el Sr. 
Josep Tous i Andreu, Coordinador General de la Diputació de Barcelona. 
 
Dictamen 
 
4.- Dictamen que proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 
 
Secretaria General 
 
5.- Dictamen que proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de l’any 2011. 
 
Servei de Govern Local 
 
6.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’ampliació del termini per a la tramitació de 
preacords inclòs en el Règim transitori aplicable al Protocol General del Pla de 
concertació XBMQ 2008-2011. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
7.- Dictamen que proposa acordar la revisió d’ofici i, en conseqüència, la declaració de 
nul·litat, del decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 20 d’abril de 
2004, parcialment modificat per decret del president delegat de Coordinació i Govern 
Local, de 14 de febrer de 2008, referent a matèria de personal i de conformitat amb el 
dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora de data 23 de febrer de 2012, 
així com els seus efectes. 
 
Intervenció General 
 
Donar compte de: 
 

8.- Decret de la Presidència de data 27 de febrer de 2012, que resol aprovar la 
liquidació del pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2011. 
 
Dictamen 

 

9.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança 
Fiscal de Taxes de l’Organisme autònom Institut del Teatre per al curs acadèmic 2012-
2013. 

 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

3 
 

Servei de Programació 

 

10.- Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost 
general de la Diputació de Barcelona 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 

 

11.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial dels nous Estatuts de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 

12.- Dictamen que proposa l’adjudicació de la realització d’una operació de tresoreria 
amb l’ORGT de 50 milions d’euros destinada a finançar parcialment bestretes que 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona atorga als ajuntaments 
a compte de la recaptació dels tributs municipals. 
 

13.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’acord assolit en la mesa de negociació de 
matèries comunes de data 2 de març de 2012 instituïda a l’empara de l’article 36.3 de 
la Llei 7/2007 de 12 d’abril. 
 

14.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 

15.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Pallejà de la taxa pel servei de recollida de residus, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació. 
 

16.- Dictamen que proposa l’acceptació parcial de l’ampliació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret 
públic municipals. 
 

17.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 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. 
 

18.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 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’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Santa Susanna, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret 
públic municipals. 
 

20.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
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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. 
 

21.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret 
públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació. 

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals 
 
22.- Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni marc de col·laboració signat 
al mes de juny de 2004, i aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit 
de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat i el Conveni Marc de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, 
Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa 
de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, 
Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
23.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del Reglament de la Xarxa 
Local de Consum. 
 
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, reclamant al govern de l’Estat espanyol 
l’aportació pressupostària en matèria de fons documental per a les biblioteques de la 
demarcació de Barcelona. 
 
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.  
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1.- Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària de data 
23 de febrer i de la sessió plenària extraordinària de data 14 de març de 2012. 
 
El Sr. President, i en relació als esborranys de les actes de la sessió ordinària de data 
23 de febrer de 2012 i de la sessió plenària extraordinària de data 14 de març de 2012, 
pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap, 
s’aprova dita Acta per unanimitat. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
2.- Decret de la Presidència de data 24 de febrer de 2012, que resol deixar sense 
efecte el nomenament de Coordinador General de la Diputació, Sr. Josep Maria 
Matas i Babón. 
 
Atès que aquesta Presidència, mitjançant decret núm. 7377/2011, de 15 de juliol, va 
acordar nomenar Josep Maria Matas i Babón, personal eventual, per ocupar el lloc de 
treball de Coordinador general de la Diputació de Barcelona, amb motiu de la 
constitució de la nova Corporació, atribuint-li les competències i funcions aprovades 
pel Ple d’aquesta Corporació en sessió ordinària, de 27 de setembre de 2008, i d’acord 
amb el que disposa l’article 13.3 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2011, 
va acordar fixar el nombre de membres del personal eventual que prestaran serveis a 
la Corporació, distingint-se entre personal de confiança i assessorament especial; així 
com va aprovar les característiques, funcions, dedicació i nivells retributius que 
s’aplicaran al referit personal eventual en atenció a la complexitat de les funcions a 
desenvolupar, de conformitat amb l’article 89 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en relació amb els articles 282 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i article 8 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, que regula els diferents tipus de personal al servei de les entitats locals, entre 
els que s’inclou el personal eventual.  
 
Atès que la Presidència mitjançant decret 7390/2011, de 26 de juliol, una vegada 
aprovada la relació del personal eventual pel Ple corporatiu, va acordar nomenar 
Coordinador general de la Diputació de Barcelona el senyor Josep Maria Matas i 
Babón, amb el nivell retributiu i dedicació aprovat pel Ple.  
 
Vist que l’art. 104.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
i article 304, apartats 2, 3 i 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, estableix que 
el nomenament i separació del personal eventual correspon a la Presidència, sense 
perjudici que el personal eventual cessarà automàticament i per imperatiu legal quan 
es produeixi el cessament de l’autoritat que el va nomenar, o, en tot cas, en el moment 
d’expiració del mandat, així com l’obligatorietat que el nomenament d’aquest personal, 
les característiques, règim retributiu i dedicació s’han de publicar en el BOPB, en el 
DOGC i, si escau, en el Butlletí de la Corporació.   
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Atès que el nomenament disposat pel decret de la Presidència núm. 7390/2011 va ser 
publicat en el BOPB de 4 d’agost de 2011, i el DOGC núm. 5937 de 8 d’agost de 2011. 
 
Atès que el nomenament i separació del personal eventual, entre el que s’inclou el del 
Coordinador general de la Diputació és una competència exclusiva de la Presidència i 
que d’acord amb l’article 304 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, la Presidència 
pot procedir a la separació d’aquell en qualsevol moment. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació, 
 

RESOLC 
 
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE, en tota la seva extensió, els decrets d’aquesta 
Presidència núm. 7377/2011, de 15 de juliol, i 7390/2011, de 26 de juliol, pel qual es 
va acordar el nomenament del Coordinador general de la Diputació en favor del senyor 
Josep Maria Matas i Babón com a personal eventual, i en conseqüència, CESSAR el 
senyor Josep Maria Matas i Babón del lloc de treball de personal eventual de 
Coordinador general de la Diputació, amb efectes de 24 de febrer de 2012. 
 
Segon.- Aquest decret ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, és a 
dir, el dia 24 de febrer de 2012. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat, als Portaveus i Presidents dels 
grups polítics, al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, a la 
Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i al Coordinador de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, als efectes legals oportuns. 
 
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Direcció de Serveis de Recursos 
Humans, als efecte que procedeixi a donar de baixa del règim general de la Seguretat 
Social, amb efectes del dia 24 de febrer de 2012, el senyor Josep Maria Matas i 
Babón, i per tal que procedeixi a la liquidació dels havers que legalment li 
corresponguin. 
 
Cinquè.- PUBLICAR aquesta resolució en el BOPB i en el tauler d’anuncis d’aquesta 
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local en 
Catalunya, en relació amb l’article 10 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal de les entitats locals de Catalunya. 
 
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió ordinària que se celebri. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
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3.- Decret de la Presidència de data 6 de març de 2012, que resol nomenar el Sr. 
Josep Tous i Andreu, Coordinador General de la Diputació de Barcelona. 
 
Respecte a aquest punt, la Presidència, per raons obvies, manifesta que es retira i es 
suspen cautelarment els efectes fins a veure que s’esdevé d’aquest cas.  
 
El punt queda retirat. 
 
4.- Dictamen de data 15 de març de 2012, que proposa ratificar la modificació 
dels Estatuts del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona des de l’any 1988 forma part del Consorci Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona, juntament amb la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, la Federació de Municipis de 
Catalunya i el Consorci de la Zona Franca.  
 
El Consorci, en el Consell de Govern del dia 29.3.2011, va acordar l’aprovació inicial 
de la modificació dels seus Estatuts, segons consta a la notificació tramesa, i es va 
obrir el termini d’informació pública publicant-se el corresponent anunci en el BOPB de 
l’11.4.2011 i al DOGC de data 15.4.2011. 
 
Transcorregut el termini de 30 dies d’exposició pública, el Secretari del Consorci 
certifica que no es van presentar reclamacions ni al·legacions, segon certificat emès 
en data 6.2.12, i que consta a l’expedient. 
 
El text de l’acord adoptat i de la modificació, és el següent: 

 
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI: 
 
Antecedents i motivació: 
 
El precedent de l'actual Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
fou constituït l’any 1984 per la Corporació Metropolitana de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona. 
Aquell primer Institut, anomenat d’estudis metropolitans, va veure com la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona succeïa, l’any 1988, l’extingida Corporació 
Metropolitana de Barcelona. Així mateix, els anys següents, el Consorci va anar ampliant la 
seva representació i progressivament entraren a formar-ne part l’Ajuntament de Barcelona, 
les Universitats de Barcelona i Politècnica de Catalunya, el Consorci de la Zona Franca, la 
Federació de Municipis de Catalunya i, finalment, la Diputació de Barcelona.   
  
D’altra banda, en paral·lel al procés d’ampliació dels membres, l’entitat original va adaptar-
se a les noves lleis i reglamentacions aparegudes en l’àmbit català. Així, va transformar i 
concretar la seva naturalesa jurídica, passant d’entitat pública de caràcter associatiu i 
naturalesa voluntària, a Consorci públic de caràcter local.   
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L’any 2004, el Consorci es va trobar en situació d’afrontar una nova ampliació en rebre la 
proposta d’incorporació de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat Pompeu Fabra. En 
ambdós casos, l’interès en aconseguir les participacions ha estat estratègic, ja que 
completen l’escala de representació institucional del Consorci i amplien les possibilitats de 
relació interuniversitària. Així mateix, amb la incorporació de la Generalitat de Catalunya 
queda més ben concretat el marc d’intervenció dels treballs de l’Institut que, si bé es manté 
vinculat de manera preferent amb l’àmbit de la conurbació de Barcelona i les seves 
problemàtiques metropolitanes, també es defineix en relació amb les realitats urbanes i 
metropolitanes de la resta de ciutats de Catalunya.  
 
Així doncs, la formalització dels acords d’adhesió de la Generalitat de Catalunya i la 
Universitat Pompeu Fabra, així com la seva incorporació als Òrgans de govern i càrrecs de 
representació, van estar el motiu primer per a impulsar la darrera modificació dels Estatuts, 
aprovada al Consell de Govern de l’IERMB el 29 de juny del 2006 i publicada al BOPB 
número 287 de data 1 de desembre de 2006. 
 
Actualment, l’Institut és integrat per les Administracions Públiques, les Universitats i les 
Entitats següents:  
  
- Generalitat de Catalunya  
- Ajuntament de Barcelona  
- Diputació de Barcelona  
- Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  
  
- Universitat Autònoma de Barcelona   
- Universitat de Barcelona   
- Universitat Politècnica de Catalunya  
- Universitat Pompeu Fabra  
 
- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona  
- Federació de Municipis de Catalunya  
- Consorci de la Zona Franca  
 
En aquests moments, els motius principals per impulsar una nova modificació dels Estatuts 
són els següents:  
 
a) Regular la relació de l’IERMB amb totes i cadascuna de les institucions membres del 

consorci, adaptant-la al mateix temps des d’un punt de vista formal a l’escenari establert 
per la Llei de contractes del Sector Públic 30/2007 de data 30 d’octubre de 2007. 

 
b) Millorar determinats aspectes de l’organització interna de l’institut, facilitant la participació 

de tots els membres del consorci, i aclarint i diferenciant les funcions de la direcció i de la 
gerència, per tal d’assegurar un bon govern i una bona administració. 

 
c) Incorporar les directrius de la nova Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, que va entrar en vigor, amb 
caràcter general, el 5 de novembre de 2010, en tot allò que és d’aplicació a la 
modificació d’estatuts. 

 
Per tot l’exposat, s’eleva a aprovació del Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci aprovats en data 29 
de juny de 2006 i publicats al BOPB número 287 de data 1 de desembre de 2006, en els 
següents termes: 

 
“A) En el preàmbul dels Estatuts la redacció inicial, 
 
“Així doncs, la formalització dels acords d’adhesió de la Generalitat de Catalunya i la 
Universitat Pompeu Fabra, així com la seva incorporació als Òrgans de govern i càrrecs de 
representació, han estat el motiu primer per a impulsar la present modificació dels Estatuts, 
a més d’adequar-ne les manifestacions a les característiques que necessita la participació 
del Govern de Catalunya.  
 
D’altra banda, també s’ha aprofitat l’avinentesa per a millorar determinats aspectes de 
l’organització interna del Consorci, de manera que se n’asseguri el bon govern i 
administració i se'n faciliti la participació dels membres i col·laboradors.” 
 
és substituïda per la redacció següent: 
 
“Així doncs, la formalització dels acords d’adhesió de la Generalitat de Catalunya i la 
Universitat Pompeu Fabra, així com la seva incorporació als Òrgans de govern i 
càrrecs de representació, van estar el motiu primer per a impulsar la darrera 
modificació dels Estatuts, aprovada al Consell de Govern de l’IERMB el 29 de juny del 
2006 i publicada al BOP número 287 de data 1 de desembre de 2006.  
 
En aquests moments, els motius principals per impulsar una nova modificació dels 
mateixos són els següents: Incorporar les directrius de la nova Llei 26/2010 de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, que va entrar en vigor, amb caràcter general, el 5 de novembre de 2010, en 
tot allò que és d’aplicació a la regulació dels Estatuts dels consorcis de dret públic; 
donar resposta a la necessitat de regular la relació de l’IERMB amb totes i cadascuna 
de les institucions membres del consorci, adaptant-la al mateix temps des d’un punt 
de vista formal a l’escenari establert per la Llei de contractes del Sector Públic 
30/2007 de data 30 d’octubre de 2007; i millorar determinats aspectes de l’organització 
interna de l’institut, facilitant la participació de tots els membres del consorci, i 
aclarint i diferenciant les funcions de la direcció i de la gerència, per tal d’assegurar 
un bon govern i una bona administració.” 
 
B) A l’article 1, punt 1, la redacció inicial, 
 
“1. L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona és un Consorci de dret públic i 
finalitats d'interès general que té per objecte la promoció d’estudis, activitats de recerca i de 
formació en els temes urbans i metropolitans que configuren les diverses realitats de les 
ciutats de Catalunya, particularment els referits a la conurbació barcelonina.” 
 
és substituïda per la redacció següent: 
 
“1. L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona és un Consorci de dret 
públic de caràcter local i finalitats d'interès general que té per objecte la promoció 
d’estudis, activitats de recerca i de formació en els temes urbans i metropolitans que 
configuren les diverses realitats de les ciutats de Catalunya, particularment els 
referits a la conurbació barcelonina.” 
 
a més, el punt 3 passa a ser 5, i com a nous punts 3 i 4 s’afegeixen les redaccions 
següents: 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

10 
 

 
“3. Les futures incorporacions al consorci es portaran a terme d’acord amb el 
procediment d’adhesió establert a la normativa vigent.” 
 
“4. L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la consideració de 
mitjà propi i de servei tècnic de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, la Federació de 
Municipis de Catalunya i el Consorci Zona Franca, d’acord amb el règim previst a la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, per a la realització 
d’aquelles activitats que es corresponguin amb el seu objecte que li siguin 
encomanades per les Administracions Públiques, les Universitats i les Entitats 
esmentades, com a membres del Consorci, i sempre que es mantinguin les 
condicions previstes a l’article 24 de la referida Llei 30/2007. 
 
En tot cas, sense perjudici de la consideració de l’institut com a mitjà propi i servei 
tècnic de les entitats consorciades, les relacions entre el consorci i les mateixes 
queden establertes en els nivells d’informació, assistència, coordinació, encàrrec de 
gestió i de funcions, i delegació.” 
 
C) A l’article 2 la redacció inicial, 
 
“L’Institut és una entitat de dret públic de caràcter associatiu que té personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’actuar per al compliment de les seves finalitats i pot realitzar actes 
d’administració i de disposició de béns, celebració de contractes, i en general, tot el 
necessari per assolir, d’acord amb la legislació, els objectius establerts en aquests Estatuts. 
Igualment es manifesta, dins el marc normatiu d’aplicació, la capacitat de l’Institut de 
participar en relacions de dret privat i prestar serveis en l’àmbit mercantil.” 
 
és substituïda per la redacció següent: 
 
“L’Institut és una entitat de dret públic de caràcter associatiu que té personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar per al compliment de les seves finalitats i pot 
realitzar actes d’administració i de disposició de béns, celebració de contractes, amb 
atribució de l’exercici de qualsevol potestat administrativa, inclosa la sancionadora i 
les tributàries, en el marc dels propis estatuts i de la legislació aplicable i referides als 
serveis que presta i als béns del consorci, i en general, de tot el necessari per assolir, 
d’acord amb la legislació vigent, els objectius establerts en aquests Estatuts. 
Igualment es manifesta, dins el marc normatiu d’aplicació, la capacitat de l’Institut de 
participar en relacions de dret privat i prestar serveis en l’àmbit mercantil. En tot cas, 
amb caràcter general, el consorci pot utilitzar qualsevol de les formes de gestió del 
servei establertes per la legislació de règim local.” 
 
D) A l’article 6, punt 1, la redacció inicial, 
 
“1. El Consell de Govern és l’òrgan superior de govern de l’Institut i és format pel President 
de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pel Rector de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, pel President de la Diputació de Barcelona, pel 
President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, pel 
representant nomenat per la Generalitat de Catalunya i per dos vocals en representació de 
cadascuna de les entitats consorciades...” 
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és substituïda per la redacció següent: 
 
“1. El Consell de Govern és l’òrgan superior de govern de l’Institut i és format per el/la 
President/a de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
per el/la Rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona, per el/la President/a de la 
Diputació de Barcelona, per el/la President/a de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, per el/la representant nomenat/da per la 
Generalitat de Catalunya, per el/la representant nomenat/da per l’Ajuntament de 
Barcelona i per dos vocals en representació de cadascuna de les entitats 
consorciades...” 
 
E) A l’article 7, punt 3, la redacció inicial, 
 
“3. Actuarà com a president de la Comissió Executiva el president del Consorci o el membre 
del Consell de Govern en que aquest delegui, segons allò que estableix el paràgraf primer. 
Correspondrà al president fixar l’ordre del dia de les reunions de la Comissió Executiva, així 
com convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions. “ 
 
és substituïda per la redacció següent: 
 
“3. Actuarà com a president/a de la Comissió Executiva el/la president/a del Consorci 
o el membre del Consell de Govern en que aquest delegui, segons allò que estableix 
el paràgraf primer. Correspondrà al/la president/a fixar l’ordre del dia de les reunions 
de la Comissió Executiva, així com convocar, presidir, dirigir, suspendre, aixecar les 
sessions i dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords.” 
 
F) A l’article 8, punt 1, 2.b i 3, la redacció inicial, 
 
“1. Serà president del Consorci qui ho sigui de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i en seran Vicepresidents el Rector de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, el President de la Diputació de Barcelona, el President de la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i el representant nomenat per la Generalitat 
de Catalunya. 
... 
 

b) Fixar l’ordre del dia de les reunions del Consell de Govern, així com convocar, presidir, 
suspendre i aixecar les sessions i dirigir-ne les deliberacions. 
 
... 
 

3. Els vicepresidents, per l’ordre expressat a l’anterior apartat 1, substituiran el President en 
cas d’absència, vacant o malaltia.” 
 
és substituïda per la redacció següent: 
 
“1. Serà president/a del Consorci el/la qui ho sigui de la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en seran Vicepresidents/tes el/la Rector/a de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, el/la President/a de la Diputació de Barcelona, 
el/la President/a de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 
el/la representant nomenat/da per la Generalitat de Catalunya i el/la representant 
nomenat/da per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
... 
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b) Fixar l’ordre del dia de les reunions del Consell de Govern, així com convocar, 
presidir, suspendre, aixecar les sessions, dirigir-ne les deliberacions i dirimir els 
empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 
 
... 
 

3. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada, el president 
serà substituït, en primera instància, pels vicepresidents, segons l’ordre expressat a 
l’anterior apartat 1, i, si escau, pel vocal de més antiguitat i, si dos o més tenen la 
mateixa antiguitat, pel de més edat.” 
 
G) A l’article 9, punt 2, la redacció inicial, 
 
“2. El director és el responsable de les activitats de l’Institut i, en aquest àmbit, li 

corresponen les següents funcions:  
 

a) Dirigir, coordinar i supervisar els serveis i activitats de l’Institut  
b) Executar, publicar i fer complir els acords del Consell de Govern, de la Comissió 

executiva i del Consell acadèmic  
c) Preparar, conjuntament amb el gerent, el projecte de pressupost i el pla global 

d’activitats  
d) Contractar serveis, estudis i personal en el marc dels acords fixats pels òrgans de 

govern superiors.  
e) Organitzar els serveis acadèmics i de recerca de l’Institut.” 

 
és substituïda per la redacció següent: 
 
“2. El/la director/a és el/la responsable de les activitats de l’Institut i, en aquest àmbit, 

li corresponen les següents funcions:  
 

a) Dirigir, coordinar i supervisar els serveis i activitats de l’Institut.  
b) Executar, publicar i fer complir els acords del Consell de Govern, de la Comissió 

executiva i del Consell acadèmic. 
c) Organitzar els serveis acadèmics i de recerca de l’Institut. 
d) Preparar el pla global d’activitats.  
e) Presentar ofertes en qualsevol procediment d’adjudicació convocat per 

administracions públiques, poders adjudicadors i altres ens. 
f) Formalitzar contractes per obres i serveis, estudis i personal.” 

 
H) A l’article 10, punts 1 i 3, la redacció inicial, 
“1. El gerent serà nomenat pel Consell de Govern, per majoria absoluta, a proposta del 
Director de l'Institut.  
 
... 

 
3. Són funcions del gerent:  
 

a) Col·laborar amb el director per executar els acords del òrgans de govern i administrar i 
gestionar l’Institut i el seu personal.  

b) Organitzar els serveis d’administració i gestió de l’Institut.  
c) Administrar el patrimoni de l’Institut.  
d) Contractar obres, activitats, serveis i personal en el marc dels acords fixats pels 

òrgans de govern superiors.  
e) Preparar, conjuntament amb el director, el projecte de pressupost i el pla global 

d’activitats.” 
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és substituïda per la redacció següent: 
 
“1. El/la gerent serà nomenat/da per el/la Director/a de l'Institut.  
 
... 

  
3. Són funcions del/la gerent:  
 

a) Col·laborar amb el/la director/a per executar els acords del òrgans de govern i 
administrar i gestionar l’Institut i el seu personal.  

b) Organitzar els serveis d’administració i gestió de l’Institut.  
c) Administrar el patrimoni de l’Institut.  
d) Preparar el projecte de pressupost i la memòria econòmica anual.  
e) Formalitzar contractes per obres i serveis. 
f) Gestionar tot allò que li sigui expressament delegat per la direcció de l’institut.” 

  
I) A l’article 14, punt 3, la redacció inicial, 
 
“3. L’alteració substancial dels Estatuts que impliqui una modificació de la voluntat inicial 
necessitarà, a més, la ratificació dels membres que integrin el consorci.” 

 

és substituïda per la redacció següent: 

 

“3. La modificació dels Estatuts necessitarà la ratificació dels membres que integrin 
el consorci. Aquesta ratificació haurà de ser sol·licitada formalment per l’institut a 
cada membre del consorci, i, si escau, portada a terme una vegada la modificació 
estatutària hagi estat aprovada pel Consell de Govern de l’IERMB.” 

 

J) A l’article 15 s’afegeix un nou punt 1: 

 

“1. El règim econòmic i financer del consorci serà l'establert a la normativa vigent per 
a les entitats locals catalanes en matèria pressupostària, financera, de control i 
comptabilitat.” 
 
i l’antic punt 1 passa a ser 2, en el qual la redacció inicial, 
 
“1. La comptabilitat i els comptes de pressupostos i d’administració del patrimoni 
seran presentades pel gerent i aprovades pel Consell de Govern.” 
 
és substituïda per la redacció següent: 
 
“2. La comptabilitat i els comptes de pressupostos i d’administració del patrimoni, 
elaborats segons les directrius del Pla General de Comptabilitat Pública, seran 
presentades per el/la gerent i aprovades pel Consell de Govern.” 
 
K) A l’article 16, la redacció inicial, 
 
“La selecció del personal de l’Institut es realitzarà respectant els principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat, i mitjançant procediments que garanteixin la publicitat, la lliure concurrència i 
l’objectivitat, sense perjudici de les especialitats que resultin d’aplicació en el nomenament 
del personal eventual o en aquells llocs de treball de recerca de caràcter no fix que 
justifiquin altres mètodes de selecció..” 
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és substituïda per la redacció següent: 
 
“El règim del personal de l’institut és laboral, i existeix la possibilitat d’adscripció de 
personal, funcionari o laboral, procedent de les entitats consorciades. La selecció del 
personal es realitzarà respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i mitjançant 
procediments que garanteixin la publicitat, la lliure concurrència i l’objectivitat, sense 
perjudici de les especialitats que resultin d’aplicació en el nomenament del personal 
eventual o en aquells llocs de treball de recerca de caràcter no fix que justifiquin 
altres mètodes de selecció.” 
 
L) A l’article 17, el punt 1 passa a ser 2, i s’afegeix un nou punt 1: 
 
“1. Els béns que constituiran el patrimoni del consorci seran els béns que li siguin 
adscrits en ús per les entitats consorciades i els béns i drets que adquireixi per 
qualsevol títol legítim. Els béns adscrits per les entitats consorciades conservaran la 
seva qualificació jurídica i titularitat originària i les facultats de disposició que es 
puguin reconèixer a favor del Consorci seran les que constin als acords de cessió 
corresponents i en el marc de les finalitats estatutàries del mateix. Els béns i drets 
adquirits pel consorci es regiran per les normes reguladores del patrimoni dels ens 
locals catalans i per la legislació específica que sigui d'aplicació.” 
 
M) A l’article 19, punt 2, la redacció inicial, 
 
“2. L’acord de dissolució determinarà la forma en la qual hagi de procedir-se a la liquidació 
dels béns pertanyents al consorci i de realitzar-se la reversió de les obres i instal·lacions 
existents.” 
 
és substituïda per la redacció següent: 
 
“2. L’acord de dissolució determinarà la forma en la qual s’hagi de procedir a la 
liquidació dels béns pertanyents al consorci, així com, si escau, a l’assumpció de 
responsabilitats en relació als possibles deutes, i de realitzar la reversió de les obres i 
instal·lacions existents.” 
 
N) Finalment, s’afegeix una disposició addicional: 
 
“Disposició addicional 
 
La posada en marxa d’un procediment de reestructuració de la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona pot implicar un canvi en la 
denominació de la institució membre del consorci que, si escau, serà actualitzat 
d’ofici en els presents estatuts.” 

 
SEGON. Sotmetre els acords d’aprovació inicial de la modificació d’estatuts a informació 
pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis 
del Consorci, i notificar-ho a tots els ens consorciats perquè procedeixin a la seva ratificació. 
 
TERCER. Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat 
al·legacions, l’acord de modificació d’Estatuts s’entendrà definitivament aprovat. 
 
QUART. Publicar l’aprovació definitiva de la modificació, amb el text refós dels Estatuts del 
Consorci, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència. 
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CINQUÈ. Assumir, per encàrrec de la resta de membres del Consorci, el tràmit conjunt i únic 
d’informació pública establert per llei per a aquests tipus de procediment i es determina que 
els anuncis relatius a l’aprovació de la modificació dels estatuts, tindran caràcter col·lectiu i 
substitueixin els que haurien de publicar separadament cadascuna de les institucions 
membres del consorci.    
   
SISÈ. Facultar la Presidència per dictar les disposicions complementàries i oportunes per a 
la deguda efectivitat dels presents acords. 
 
SETÈ. Notificar el present acord als ens consorciats, per al seu coneixement i efectes.” 

 

La modificació d’Estatuts, anterior a aquesta, com consta a la part expositiva de l’acord 
pres pel Consell de Govern del Consorci va ser aprovada l’any 2006, i va suposar la 
incorporació de nous membres, un canvi en la seva denominació i naturalesa, passant 
a tenir l’actual denominació i a ser un Consorci públic de caràcter local, una 
modificació dels òrgans de Govern i una ampliació de l’àmbit d’actuació. Aquesta 
modificació va ser ratificada per Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió el dia 
28.9.2006. 
 
Igualment, tal i com es fonamenta en el propi acord, els motius que impulsen aquesta 
modificació son : 

 
a) Regular la relació de l’IERMB amb totes i cadascuna de les institucions membres 

del consorci, adaptant-la al mateix temps des d’un punt de vista formal a 
l’escenari establert per la Llei de contractes del Sector Públic 30/2007 de data 30 
d’octubre de 2007, i actualment està recollida en el text refós de la llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. 

 
b) Millorar determinats aspectes de l’organització interna de l’institut, facilitant la 

participació de tots els membres del consorci, i aclarint i diferenciant les funcions 
de la direcció i de la gerència, per tal d’assegurar un bon govern i una bona 
administració. 

 
c) Incorporar les directrius de la nova Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, que va entrar en 
vigor, amb caràcter general, el 5 de novembre de 2010, en tot allò que és 
d’aplicació a la modificació d’estatuts. 

 
La nova modificació dels Estatuts que es vol dur a terme, significa en primer lloc una 
reestructuració formal, amb les necessàries adaptacions legislatives i de funcionament 
que s’han constatat com a necessàries des de la darrera modificació. 

 
Per tot això, resta justificada la necessitat de procedir a l’actualització del marc 
normatiu del Consorci, i per tant, a la modificació dels seus Estatuts. 
 
Per tot l’exposat, les modificacions proposades es consideren d’interès general, per a 
la millor organització i funcionament del Consorci, i examinades en el seu contingut, 
les mateixes s’ajusten al que preveu el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals i a la resta de disposicions de l’ordenament jurídic pels quals es regeixen els 
Consorcis. 
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D’acord amb el que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la modificació dels 
estatuts del consorci requereix l’acord previ adoptat pel seu òrgan superior de govern, 
que ha de ser ratificat pels ens i altres entitats consorciades que formen part. 
 
Respecte de la ratificació, consten a l’expedient certificats dels acords que ja han 
adoptat: 
 

- Consorci de la Zona Franca, en data 28.6.2011 
- Federació de Municipis de Catalunya, en data 14.12.2011 
- Cambra de Comerç de Barcelona, en data 21.7.2011 
- Universitat Pompeu Fabra, en data 11.5.2011 
- Universitat Politècnica de Catalunya, en data 12.4.2011 
- Universitat Autònoma de Barcelona, en data 23.11.2011 
- Universitat de Barcelona, en data 5.10.2011 

 
Així mateix la recent Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, als articles 113 a 115, regula la 
naturalesa, contingut i procediment a seguir per a l’elaboració dels Estatuts d’un 
Consorci. 
 
L’adopció dels acords esmentats és competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, d'acord 
amb el que disposen els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2.04, reguladora de 
les bases de règim local, i 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (DL 2/2003, de 28.04), i 313.2 del ROAS/95. 
 
L’article 313 del propi Reglament esmentat preveu, igualment, que els acords s’han de 
publicar, juntament amb els estatuts, pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que 
s’insereixin en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i el tauler d’anuncis de la corporació, segons així ho disposa també l’article 
160 del repetit Reglament. En aquest sentit es preveu un tràmit conjunt d’informació 
pública en els termes detallats en l’apartat segon de la part dispositiva. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignant 
en ús de les facultats que té atribuïdes, previ informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, proposa al Ple de la Diputació de 
Barcelona l’adopció dels següents  

 
ACORDS: 

 
Primer.- Ratificar l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona, acordada pel seu Consell de Govern en data 
29.3.2011 d’acord amb la proposta incorporada íntegrament a la part expositiva, i de la 
qual resulta el text refós que es transcriu a continuació: 
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“TEXT REFÓS DELS NOUS ESTATUTS DEL CONSORCI INSTITUT D’ESTUDIS 
REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA 
  
PREÀMBUL  
  
El desenvolupament urbà és una qüestió present i prioritària en tots els programes de 
govern, amb independència que el seu plantejament sigui a escala local, supralocal, 
regional o nacional. Les implicacions d’aquest fenomen l’han convertit, en els darrers vint 
anys, en un dels referents imprescindibles per a poder planificar i implementar les polítiques 
públiques i, encara més, als territoris i comunitats de les ciutats metropolitanes. Les 
metròpolis contemporànies són entitats diverses i complexes, on apareixen exponenciats 
tots els efectes positius i negatius del desenvolupament urbà, on es generen nous espais 
socials, polítics i jurídics i es manifesten, des de la urgència de la proximitat, la totalitat de 
les necessitats de la ciutadania. És des d’aquesta realitat i amb la necessitat d’entendre els 
múltiples efectes del desenvolupament urbà, les seves conseqüències socials, econòmiques 
i territorials, així com de preveure’n la seva evolució, que s'expliquen l'objecte i les finalitats 
que persegueix el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.   
   
El precedent de l'actual Consorci fou constituït l’any 1984 per la Corporació Metropolitana de 
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Industria i 
Navegació de Barcelona. Aquell primer Institut, anomenat d’estudis metropolitans, va veure 
com la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona succeïa, l’any 
1988, l’extingida Corporació Metropolitana de Barcelona. Així mateix, els anys següents, el 
Consorci va anar ampliant la seva representació i progressivament entraren a formar-ne part 
l’Ajuntament de Barcelona, les Universitats de Barcelona i Politècnica de Catalunya, el 
Consorci de la Zona Franca, la Federació de Municipis de Catalunya i, finalment, la 
Diputació de Barcelona.   
  
D’altra banda, en paral·lel al procés d’ampliació dels membres, l’entitat original va adaptar-
se a les noves lleis i reglamentacions aparegudes en l’àmbit català. Així, va transformar i 
concretar la seva naturalesa jurídica, passant d’entitat pública de caràcter associatiu i 
naturalesa voluntària, a Consorci públic de caràcter local.   
  
L’any 2004, el Consorci es va trobar en situació d’afrontar una nova ampliació en rebre la 
proposta d’incorporació de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat Pompeu Fabra. En 
ambdós casos, l’interès en aconseguir les participacions ha estat estratègic, ja que 
completen l’escala de representació institucional del Consorci i amplien les possibilitats de 
relació interuniversitària. Així mateix, amb la incorporació de la Generalitat de Catalunya 
queda més ben concretat el marc d’intervenció dels treballs de l’Institut que, si bé es manté 
vinculat de manera preferent amb l’àmbit de la conurbació de Barcelona i les seves 
problemàtiques metropolitanes, també es defineix en relació amb les realitats urbanes i 
metropolitanes de la resta de ciutats de Catalunya.  
  
Així doncs, la formalització dels acords d’adhesió de la Generalitat de Catalunya i la 
Universitat Pompeu Fabra, així com la seva incorporació als Òrgans de govern i càrrecs de 
representació, van estar el motiu primer per a impulsar la darrera modificació dels Estatuts, 
aprovada al Consell de Govern de l’IERMB el 29 de juny del 2006 i publicada al BOP 
número 287 de data 1 de desembre de 2006. 
 
En aquests moments, els motius principals per impulsar una nova modificació dels mateixos 
són els següents: Incorporar les directrius de la nova Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que va entrar en 
vigor, amb caràcter general, el 5 de novembre de 2010, en tot allò que és d’aplicació a la 
regulació dels Estatuts dels consorcis de dret públic; donar resposta a la necessitat de 
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regular la relació de l’IERMB amb totes i cadascuna de les institucions membres del 
consorci, adaptant-la al mateix temps des d’un punt de vista formal a l’escenari establert per 
la Llei de contractes del Sector Públic 30/2007 de data 30 d’octubre de 2007; i millorar 
determinats aspectes de l’organització interna de l’institut, facilitant la participació de tots els 
membres del consorci, i aclarint i diferenciant les funcions de la direcció i de la gerència, per 
tal d’assegurar un bon govern i una bona administració.  
 
CAPÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS GENERALS  
  
Article 1  
  
1. L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona és un Consorci de dret públic 
de caràcter local i finalitats d'interès general que té per objecte la promoció d’estudis, 
activitats de recerca i de formació en els temes urbans i metropolitans que configuren les 
diverses realitats de les ciutats de Catalunya, particularment els referits a la conurbació 
barcelonina.  
 
2. L’Institut és integrat per les Administracions Públiques, les Universitats i les Entitats 
següents:  
  

- Generalitat de Catalunya  
- Ajuntament de Barcelona  
- Diputació de Barcelona  
- Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  

 
- Universitat Autònoma de Barcelona   
- Universitat de Barcelona   
- Universitat Politècnica de Catalunya  
- Universitat Pompeu Fabra  

 
 - Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona  
- Federació de Municipis de Catalunya  
- Consorci de la Zona Franca  

 
3. Les futures incorporacions al consorci es portaran a terme d’acord amb el procediment 
d’adhesió establert a la normativa vigent. 
 
4. L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la consideració de mitjà 
propi i de servei tècnic de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica 
de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Zona Franca, 
d’acord amb el règim previst a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, per a la realització d’aquelles activitats que es corresponguin amb el seu objecte que 
li siguin encomanades per les Administracions Públiques, les Universitats i les Entitats 
esmentades, com a membres del Consorci, i sempre que es mantinguin les condicions 
previstes a l’article 24 de la referida Llei 30/2007. 
 
En tot cas, sense perjudici de la consideració de l’institut com a mitjà propi i servei tècnic de 
les entitats consorciades, les relacions entre el consorci i les mateixes queden establertes 
en els nivells d’informació, assistència, coordinació, encàrrec de gestió i de funcions, i 
delegació. 
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5. L’Institut té caràcter voluntari i indefinit i es regirà pels presents Estatuts. En tot allò que 
aquests no prevegin serà d’aplicació la legislació local i l’ordenament jurídic general.  
  
 Article 2  
  
L’Institut és una entitat de dret públic de caràcter associatiu que té personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’actuar per al compliment de les seves finalitats i pot realitzar actes 
d’administració i de disposició de béns, celebració de contractes, amb atribució de l’exercici 
de qualsevol potestat administrativa, inclosa la sancionadora i les tributàries, en el marc dels 
propis estatuts i de la legislació aplicable i referides als serveis que presta i als béns del 
consorci, i en general, de tot el necessari per assolir, d’acord amb la legislació vigent, els 
objectius establerts en aquests Estatuts. Igualment es manifesta, dins el marc normatiu 
d’aplicació, la capacitat de l’Institut de participar en relacions de dret privat i prestar serveis 
en l’àmbit mercantil. En tot cas, amb caràcter general, el consorci pot utilitzar qualsevol de 
les formes de gestió del servei establertes per la legislació de règim local. 
 
Article 3  
  
1. Són finalitats de l’Institut:  
 
a) L’anàlisi general i sectorial del fenomen urbà, metropolità i regional.  
b) L’anàlisi i l’estudi de les infraestructures, dotacions, sistemes, xarxes i serveis públics.  
c) L’ensenyament i la formació del personal al servei de les entitats públiques en relació 

amb els objectius del propi Institut, amb vinculació als àmbits acadèmics universitaris.  
 
2. Per a la consecució d’aquests objectius podrà realitzar investigacions, estudis, recerques, 
cicles d’ensenyament, seminaris, conferències i publicacions.  
 
Article 4 
 
L’Institut té la seva Seu al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Això no 
obstant, per acord del Consell de Govern, segons el que preveu l’article 14.2, en podrà ser 
variat el domicili.  
  
CAPÍTOL SEGON.- ÒRGANS DE L’INSTITUT  
   
Article 5  
  
Són òrgans de govern, administració i gestió de l’Institut els següents:  
  
a) Consell de Govern  
b) Comissió Executiva  
c) President/a del Consorci  
d) Director/a 
e) Gerent 

 
Article 6  
  
1. El Consell de Govern és l’òrgan superior de govern de l’Institut i és format per el/la 
President/a de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per el/la 
Rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona, per el/la President/a de la Diputació de 
Barcelona, per el/la President/a de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, per el/la representant nomenat/da per la Generalitat de Catalunya, per el/la 
representant nomenat/da per l’Ajuntament de Barcelona i per dos vocals en representació 
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de cadascuna de les entitats consorciades. Els vocals seran designats per cadascuna de les 
institucions consorciades d’acord amb les respectives normatives. També formen part del 
Consell de Govern el/la director/a i el/la gerent.  
 
2. La renovació dels membres del Consell de Govern es farà d'acord amb la periodicitat 
pròpia de la institució a la qual representen.  
 

3. Són atribucions del Consell de Govern:  
 
a)  l’establiment de les directrius generals d’actuació i l’aprovació de programa global 

d’activitats  
b)  l’aprovació dels pressupostos i els comptes anuals  
c)  l’admissió de nous membres  
d)  la modificació dels estatuts  
e)  la dissolució i liquidació del consorci  
f)  els actes de disposició i gravamen del patrimoni del consorci  
g)  l'aprovació de la plantilla de personal  
h) l'aprovació dels contractes de durada superior a un any, sempre i quant l’import superi el 

10% del pressupost  
i)  el nomenament del/la director/a 
 
4. El Consell de Govern es reunirà amb caràcter ordinari un cop l’any, per aprovar els 
pressupostos, així com la liquidació de comptes i la memòria de gestió de l’exercici anterior.  
 
Article 7 
 
1. La Comissió Executiva està integrada per el/la president/a i els/les vicepresidents/tes del 
Consorci. Tant el/la president/a com els/les vicepresidents/tes poden delegar les seves 
funcions a la Comissió Executiva en qualsevol altre membre del Consell de Govern, àdhuc 
per temps indefinit mentre no sigui revocada la delegació.  
 
2. La Comissió Executiva es reunirà amb caràcter ordinari tres cops l’any i tindrà com a 
funcions pròpies el seguiment de l’administració ordinària i l’impuls de les actuacions del 
Consorci. Igualment li corresponen totes les funcions que no estiguin expressament 
atribuïdes a cap altre òrgan del Consorci, i les que pugui rebre per delegació del Consell de 
Govern o del/la president/a.  
 

3. Actuarà com a president/a de la Comissió Executiva el/la president/a del Consorci o el 
membre del Consell de Govern en que aquest delegui, segons allò que estableix el paràgraf 
primer. Correspondrà al/la president/a fixar l’ordre del dia de les reunions de la Comissió 
Executiva, així com convocar, presidir, dirigir, suspendre, aixecar les sessions i dirimir els 
empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords.  
 
Article 8  
  
1. Serà president/a del Consorci el/la qui ho sigui de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i en seran Vicepresidents/tes el/la Rector/a de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, el/la President/a de la Diputació de Barcelona, el/la President/a de 
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, el/la representant 
nomenat/da per la Generalitat de Catalunya i el/la representant nomenat/da per l’Ajuntament 
de Barcelona.   
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2. Correspondrà al/la President/a del Consorci:  
 
a) Representar legalment l’Institut, tant judicial com extrajudicialment, podent conferir 

manaments i apoderaments per a l’exercici de l’esmentada representació.  
b) Fixar l’ordre del dia de les reunions del Consell de Govern, així com convocar, presidir, 

suspendre, aixecar les sessions, dirigir-ne les deliberacions i dirimir els empats amb el 
seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords.   

c) Decidir, en cas d’urgència, l’exercici d’accions administratives i judicials.  
d) Coordinar les actuacions per tal de garantir el seguiment de les directrius, programes i 

objectius fixats.  
 
El/la President/a podrà delegar les seves funcions, llevat les de la lletra b), en qualsevol 
membre del Consell de Govern.  
  
3. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada, el/la president/a 
serà substituït, en primera instància, per els/les vicepresidents/tes, segons l’ordre expressat 
a l’anterior apartat 1, i, si escau, per el/la vocal de més antiguitat i, si dos o més tenen la 
mateixa antiguitat, per el/la de més edat. 
 
Article 9  
  
1. El/la Director/a serà nomenat/da pel Consell de Govern, per majoria absoluta, a proposta 
conjunta del/la President/a de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona i el/la Rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona.   
 

2. El/la director/a és el/la responsable de les activitats de l’Institut i, en aquest àmbit, li 
corresponen les següents funcions:  

 
a)  Dirigir, coordinar i supervisar els serveis i activitats de l’Institut.  
b) Executar, publicar i fer complir els acords del Consell de Govern, de la Comissió 

executiva i del Consell acadèmic. 
c)  Organitzar els serveis acadèmics i de recerca de l’Institut. 
d)  Preparar el pla global d’activitats.  
e)  Presentar ofertes en qualsevol procediment d’adjudicació convocat per administracions 

públiques, poders adjudicadors i altres ens. 
f) Formalitzar contractes per obres i serveis, estudis i personal. 
 
3. El/la director/a tindrà la condició de càrrec eventual i de confiança.  
 
Article 10  
  
1. El/la gerent serà nomenat/da pel Director de l'Institut.  
 
2. El/la gerent, que depèn jeràrquicament i funcional de la Direcció, és responsable de 
l’administració i gestió de l’Institut en tots aquells àmbits o aspectes que no corresponen 
al/la director/a.   
 
3. Són funcions del/la gerent:  
 

a)  Col·laborar amb el/la director/a per executar els acords dels òrgans de govern i 
administrar i gestionar l’Institut i el seu personal.  

b) Organitzar els serveis d’administració i gestió de l’Institut.  
c) Administrar el patrimoni de l’Institut.  
d) Preparar el projecte de pressupost i la memòria econòmica anual.  
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e) Formalitzar contractes per obres i serveis. 
f) Gestionar tot allò que li sigui expressament delegat per la direcció de l’institut. 

 
4. El/la gerent tindrà la condició de càrrec eventual i de confiança.  
  
Article 11  
  
1. El Consell Acadèmic és un òrgan de consulta i assessorament de l’Institut. El seu primer  
objectiu es vetllar per la qualitat, el reconeixement i la defensa dels treballs de recerca que 
es desenvolupin al si de l’Institut. Està constituït per un representant nomenat per 
cadascuna de les Universitats que formen part del Consorci i el/la Director/a de l’Institut, que 
en serà el/la president/a. El Consell Acadèmic es reunirà, com a mínim, un cop l’any i 
podran participar-hi totes aquelles persones que s’estimi convenient de convidar.  
 
2. Són funcions del Consell Acadèmic:  

 
a)  Informar el pla global d’activitats i proposar noves activitats.  
b) Assessorar els òrgans de l’Institut en tot allò que es refereix a l’estudi, la formació i la 

recerca.  
c) Vetllar pel desenvolupament de les activitats acadèmiques.  
d) Formular les propostes de concessió d’ajudes i premis per a la formació i la recerca.  
 
3. Per desenvolupar la seva tasca, el Consell Acadèmic podrà organitzar-se en grups de 
treball amb finalitats específiques.  
 
Article 12  
 
1. L’Institut tindrà un/a secretari/a amb la finalitat d’assessorar i donar suport als seus 
òrgans de govern, administració i gestió. Aquest càrrec serà exercit per persona designada 
pel Consell de Govern.  
 
2. El/la secretari/a assistirà, amb veu i sense vot, a les reunions dels òrgans col·legiats i 
aixecarà, amb el vist i plau del president, acta de les reunions. També li correspondrà 
certificar el acords dels esmentats òrgans.  
 
 CAPÍTOL TERCER.- FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS.  
   
Article 13  
  
1. La convocatòria de les reunions ordinàries es farà per escrit que contindrà el dia, hora i 
lloc de la reunió, l’ordre del dia i la documentació que sigui escaient. Serà tramesa per el/la 
secretari/a, per ordre del/la president/a de l’òrgan, a cadascun dels seus membres amb una 
antelació mínima de deu dies. Les reunions extraordinàries es podran convocar amb 48 
hores d’antelació.   
 
2. El/la president/a haurà de convocar reunió si ho demana una tercera part dels membres 
integrants de l’òrgan col·legiat.  
 
3. S’estableix la possibilitat de que els membres formalitzin la delegació de la seva 
representació per escrit.  
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Article 14  
  
1. Els acords seran adoptats per majoria de la meitat més un dels membres que es trobin 
presents en el moment de la votació, llevat del que disposen els articles 9.1, 10.1, 14.2 i 
19.1 d) d’aquests Estatuts.  
 
2. Caldrà el vot favorable de la meitat més un del nombre legal de membres per a la 
validesa dels acords que s’adoptin sobre les matèries següents:  
 
a) Proposta de modificació dels Estatuts  
b) Proposta d’integració o de separació d’entitats del consorci  
c) Proposta de dissolució i liquidació del consorci  
d) Aprovació del pressupost  

 
3. La modificació dels Estatuts necessitarà la ratificació dels membres que integrin el 
consorci. Aquesta ratificació haurà de ser sol·licitada formalment per l’institut a cada 
membre del consorci, i, si escau, portada a terme una vegada la modificació estatutària hagi 
estat aprovada pel Consell de Govern de l’IERMB. 
 
4. Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica requeriran la ratificació de 
les respectives institucions quan aquesta sigui necessària, d’acord amb la legislació en cada 
cas aplicable.  
 
Article 15  
  
1. El règim econòmic i financer del consorci serà l'establert a la normativa vigent per a les 
entitats locals catalanes en matèria pressupostària, financera, de control i comptabilitat. 
 
2. La comptabilitat i els comptes de pressupostos i d’administració del patrimoni, elaborats 
segons les directrius del Pla General de Comptabilitat Pública, seran presentades per el/la 
gerent i aprovades pel Consell de Govern.  
 
3. Als efectes del control comptable, el Consell de Govern establirà els mecanismes 
d’auditoria que consideri adients.  
 
4. Anualment el/la director/a i el/la gerent/a, sotmetran a aprovació del Consell de Govern la 
memòria de gestió i l’inventari-balanç de l’exercici anterior.  
 
Article 16  
  
El règim del personal de l’institut és laboral, i existeix la possibilitat d’adscripció de personal, 
funcionari o laboral, procedent de les entitats consorciades. La selecció del personal es 
realitzarà respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i mitjançant procediments que 
garanteixin la publicitat, la lliure concurrència i l’objectivitat, sense perjudici de les 
especialitats que resultin d’aplicació en el nomenament del personal eventual o en aquells 
llocs de treball de recerca de caràcter no fix que justifiquin altres mètodes de selecció.  
 
Article 17  
  
1. Els béns que constituiran el patrimoni del consorci seran els béns que li siguin adscrits en 
ús per les entitats consorciades i els béns i drets que adquireixi per qualsevol títol legítim. 
Els béns adscrits per les entitats consorciades conservaran la seva qualificació jurídica i 
titularitat originària i les facultats de disposició que es puguin reconèixer a favor del Consorci 
seran les que constin als acords de cessió corresponents i en el marc de les finalitats 
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estatutàries del mateix. Els béns i drets adquirits pel consorci es regiran per les normes 
reguladores del patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica que sigui 
d'aplicació. 
 

2. Per a la realització dels seus fins, l‘Institut disposarà dels següents recursos:  
 

a) el rendiment dels serveis que presti o les activitats que desenvolupi  
b) les aportacions dels membres consorciats  
c) el rendiment del seu patrimoni  
d) el producte de subvencions, ajuts i donacions  
e) els obtinguts mitjançant crèdits o préstecs financers  
f) qualsevol altre que li pugui correspondre   
 

Article 18  
  

1. Procedirà la separació de les institucions consorciades sempre que ho hagi acordat el seu 
òrgan de govern competent, indicant la causa de la decisió, quan no siguin perjudicats els 
interessos públics generals que el consorci representa i estigui la institució sol·licitant al 
corrent dels seus compromisos anteriors, garanteixi el pagament de les aportacions 
compromeses i la liquidació de les seves obligacions pendents.  
 
2. Per garantir el bon funcionament del consorci, els seus membres no podran retirar-se’n 
fins que hi hagi acord vàlid del Consell de Govern que aprovi la separació de la institució 
consorciada, i aquest acord no es podrà portar a terme fins el final de l’anualitat començada 
i/o fins que hagués acabat de pagar l’amortització de serveis delegats.  
 

Article 19  
  

1. L’Institut es dissoldrà per:  
 

a)  Acord unànime de totes les institucions que l’integren  
b)  Acord majoritari dels seus membres, quan sigui inviable la continuïtat amb els membres 

que vulguin continuar  
c)  Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats  
d)  Per transformació de l’Institut en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels 

seus membres  
 

2. L’acord de dissolució determinarà la forma en la qual s’hagi de procedir a la liquidació 
dels béns pertanyents al consorci, així com, si escau, a l’assumpció de responsabilitats en 
relació als possibles deutes, i de realitzar la reversió de les obres i instal·lacions existents.  
 

Disposició addicional 
 

La posada en marxa d’un procediment de reestructuració de la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona pot implicar un canvi en la denominació de la institució 
membre del consorci que, si escau, serà actualitzat d’ofici en els presents estatuts.” 

 

Segon.- Sotmetre l’acord de ratificació de la modificació d’estatuts a informació pública 
pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la 
Diputació de Barcelona, en el ben entès que si no hi ha reclamacions quedarà aprovat 
definitivament.   
 
Tercer.- Encarregar al Consorci el tràmit de la publicació de l’aprovació definitiva de la 
modificació dels Estatuts, i del text refós resultant. 
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Quart.- Donar trasllat dels precedents acords al Consorci, i als altres ens consorciats, 
per al seu coneixement i efectes. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del Sr. Navarro, l’aprovació. 
 
Secretaria General 
 
5.- Dictamen de data 7 de març de 2012, que proposa aprovar la Memòria de la 
Gestió Corporativa de l’any 2011. 
 
Vista la Memòria que, en compliment de l'article 149 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ha redactat la Secretaria General 
d'aquesta Corporació, donant compte detallat de la gestió corporativa durant l'any 
2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa al ple de la Diputació de Barcelona, previ informe favorable de la 
Comissió Informativa d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent: 
 

A C O R D: 
 
APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a l'any 2011, d’acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
 
Servei de Govern Local 
 
6.- Dictamen de data 21 de març de 2012, que proposa l’aprovació de l’ampliació 
del termini per a la tramitació de preacords inclòs en el Règim transitori 
aplicable al Protocol General del Pla de concertació XBMQ 2008-2011. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. Aquest 
Protocol va ser modificat pel Ple de 30 d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 
12/5/2009). 
 

Per Dictamen de Ple de la Diputació de Barcelona, aprovat en sessió de data 22 de 
desembre de 2011 (BOPB de 3-01-2012), es va aprovar el Règim transitori aplicable al 
Protocol General, amb l’objectiu de configurar un espai efectiu per donar continuïtat a 
les línies de treball de la Diputació de Barcelona i garantir, alhora, la transferència dels 
recursos tècnics, econòmics i directes que es requereixen en l’actualitat. 
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L’esmentat Règim transitori, en el seu article 3.1, disposa que poden concertar-se i 
formalitzar-se administrativament els compromisos (preacords) comunicats per la 
Diputació quan els ens locals acreditin, fins a 31-03-2012, que es compleixen les 
condicions exigides per la Diputació de Barcelona recollides a les Instruccions de 
gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 
del Pla de concertació 2008-2011 (BOPB de 20/11/2011). 
 

Les comunicacions de preacords confirmen l’existència d’un compromís explícit de 
suport a una necessitat d’infraestructures o equipaments manifestada prèviament per 
l’ens local, però d’ell no es deriven efectes administratius ni jurídics. Per tal que la 
Diputació iniciï els tràmits per a la formalització administrativa de preacords, és 
necessari que l’ens local beneficiari acrediti el compliment d’una sèrie de condicions de 
maduresa de l’actuació, les quals poden variar en funció del tipus de suport i el tipus 
d’actuació. 
 

La comunicació de què es compleixen les condicions recollides a les esmentades 
Instruccions de gestió es realitza a través de la tramesa per part dels ens locals a la 
Diputació de Barcelona del formulari de tramitació de preacords, que acredita la 
maduresa de l’actuació a finançar per part de la Corporació, en els termes següents: 
 

a) Per a l’execució d’obres: 
- Aprovació definitiva del projecte/memòria de les obres, i d’altres contractacions 

menors incloses en l’actuació, per part de l’òrgan competent de l’ens. 
- Efectuació del replanteig del projecte/memòria de les obres de l’actuació 

conforme l’establert al text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
- Existència de consignació pressupostària suficient per a la contractació de les 

obres de l’actuació, tenint en compte l’aportació de la Diputació a través del Pla 
de concertació XBMQ 2008-2011, i acreditació que aquesta aportació no 
supera el cent per cent del cost previst de l’actuació. 

 
b) Per a l’adquisició de béns immobles: 
- Declaració d’utilitat pública de la necessitat d’ocupació de l’immoble en cas 

d’expropiació, o inici de l’expedient d’adquisició de l’immoble en cas de 
compravenda, per acord de l’òrgan competent de l’ens. 

- Existència de consignació pressupostària suficient per a l’expropiació o 
adquisició, tenint en compte l’aportació de la Diputació a través del Pla de 
concertació XBMQ 2008-2011, i acreditació que aquesta aportació no supera el 
cent per cent del cost previst de l’actuació. 

 
c) Per a l’adquisició de béns mobles: 
- Existència de consignació pressupostària suficient per a l’adquisició, tenint en 

compte l’aportació de la Diputació a través del Pla de concertació XBMQ 2008-
2011, i acreditació que aquesta aportació no supera el cent per cent del cost 
previst de l’actuació. 

 
d) Per a la contractació de serveis (a càrrec de l’ens local): 
- Existència de consignació pressupostària suficient per a la contractació, tenint 

en compte l’aportació de la Diputació a través del Pla de concertació XBMQ 
2008-2011, i acreditació que aquesta aportació no supera el cent per cent del 
cost previst de l’actuació. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

27 
 

D’acord amb les Instruccions de gestió, la complementació del formulari de tramitació 
de preacords és obligatòria per a tot tipus d’actuacions de suport econòmic. 
 
Atès que l’anàlisi de les dades que es consignen a continuació, relatives a preacords 
comunicats per la Diputació i pendents de formalització administrativa en el marc del 
Pla de concertació XBMQ 2008-2011, fa aconsellable, a data de proposta del present 
Dictamen, l’extensió temporal dels efectes del Pla de concertació fins a l’aprovació del 
nou Protocol general o instrument que el substitueixi: 
 

a) En termes de recursos, del total de preacords de suport econòmic concertat per 
la Presidència de Diputació de Barcelona, d’un volum de 242.677.508,98 euros, 
resten pendents de formalització 8.877.186,50 euros. 

b) En termes de volum, aquests preacords pendents suposen 97 preacords d’un 
total de 2.087 preacords. 

c) En termes d’ens local afectats, els preacords pendents de formalització 
administrativa corresponen a 59 ens locals adherits del total de 364 ens locals 
de la província amb preacords concertats. 

 

Atès que l’extensió temporal dels efectes del Pla de concertació a efectes de la 
tramitació de preacords per part dels ens locals afectats fins a l’aprovació del nou 
Protocol general o instrument que el substitueixi possibilitaria que els ens locals puguin 
formalitzar els preacords pendents de formalització administrativa, en el període 
comprés entre el 31/03/2012 -data prevista inicialment pel Règim transitori per a 
comunicar a la Diputació el compliment de les condicions exigides per a la 
formalització- i la data d’aprovació del nou Protocol per part de la Diputació de 
Barcelona. 
 

Atès que l’extensió temporal del termini en cap cas produeix perjudicis ni cap tipus 
d’efectes respecte de tercers. 
 
Atès que és voluntat de la Diputació donar cobertura jurídica als diferents instruments 
que permeten l’articulació del suport als ens locals de la província afavorint la 
continuïtat de l’acció de suport de la Diputació durant l’exercici 2012. 
 
Vist l’apartat 10 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i d’atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 
23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència sotmet a la consideració de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda i Recursos Interns per a la seva elevació al Ple, la proposta que segueix, 
per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin els següents  
  

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR el termini per a la tramitació de preacords inclòs en el Règim 
transitori aplicable al Protocol General del Pla de concertació XBMQ 2008-2011 
(BOPB de 3-01-2012) expressat en l’article 3.1, d’acord l’expressat en la part 
expositiva del Decret, en els termes següents: 
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ON DIU 
 
3. Àmbit de suport a les infraestructures i equipaments locals 

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

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

 
HA DE DIR 
 
3. Àmbit de suport a les infraestructures i equipaments locals 

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

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

 
Segon.- DECLARAR que la resta de disposicions incloses en el Règim transitori 
esmentat no sofreixen modificacions i resten vigents en els seus termes. 
 
Tercer.- DISPOSAR la comunicació de la present resolució a totes les àrees de la 
Corporació. 
 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació de la present resolució. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
7.- Dictamen de data 20 de març de 2012, que proposa acordar la revisió d’ofici i, 
en conseqüència, la declaració de nul·litat, del decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona de 20 d’abril de 2004, parcialment modificat per decret 
del president delegat de Coordinació i Govern Local, de 14 de febrer de 2008, 
referent a matèria de personal i de conformitat amb el dictamen favorable de la 
Comissió Jurídica Assessora de data 23 de febrer de 2012, així com els seus 
efectes. 
 
En data 20 d’abril de 2004, el President de la Diputació de Barcelona, va dictar el 
decret núm. 1568/2004, pel qual es va acordar: d’una banda, deixar sense efecte el 
decret de la presidència de 28 de juny de 2000, en virtut del qual s’establia un 
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complement personal i transitori aplicable als supòsits de modificació de caire 
organitzatiu; i d’altra banda, disposar el dret del personal al servei de la Diputació que 
fos remogut o cessat del seu lloc de treball a la percepció d’un complement personal 
mensual, a raó de catorze mensualitats a l’any, per les diferències, en cas d’existir, 
entre les retribucions brutes totals que percebia i les noves retribucions assignades, 
computant-se a aquests efectes, tots els conceptes de percepció periòdica de quantia 
fixa i no sotmesos a condició, inclosos els diversos factors que integren el complement 
específic; excloent expressament del còmput, la paga de productivitat i assiduïtat; dit 
complement s’absorbiria en un període màxim de 10 anys a partir de la data 
d’assignació, si bé, el primer any d’assignació es percebria íntegra la seva quantia, i 
pel que fa a la resta dels anys fins arribar als 10, s’absorbiria progressivament a raó 
d’un 10% cada any, fins a la total absorció que es produiria un cop exhaurit el desè 
any. Així mateix, establia, en el seu apartat quart de la part dispositiva, que el 
complement s’absorbiria de manera parcial o total depenent del que procedís en cada 
cas, amb motiu de l’aplicació al lloc assignat a l’empleat de qualsevol millora retributiva 
que no tingués caràcter general o col·lectiu i que, en aquests casos, l’import del 
complement es veuria reduït, amb els mateixos efectes que el de la data d’aplicació de 
la millora, en la quantia equivalent a aquesta, mantenint-se l’import resultant de 
l’absorció fins a la finalització del període de 10 anys. I en l’apartat cinquè de la part 
dispositiva, que el dret a la percepció del dret assignat es perdia per accés voluntari de 
l’empleat, provisional o definitivament, a altre lloc de treball diferent a l’assignat amb 
motiu del cessament; en aquest sentit, la pèrdua del complement es produïa tant si 
l’accés al nou lloc comportava una millora retributiva, com si comportava un detriment. 
 
De dita resolució es va donar compte a la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Govern Local del 18 de maig de 2004. 
 

El 14 de febrer de 2008, el President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local, 
va dictar el decret núm. 889/08, en virtut del qual es modificà l’apartat cinquè de la part 
resolutòria del decret de la Presidència del 20 d’abril de 2004, conforme al qual l’accés 
voluntari de l’empleat a un altre lloc de treball diferent a l’assignat amb motiu del 
cessament, determinaria, si comporta un canvi de millora retributiva, l’absorció de la 
quantia a que ascendeix aquesta en els termes establerts en l’apartat anterior i si 
l’accés voluntari fos a un altre lloc de treball de nivell retributiu inferior a l’assignat, 
l’empleat perdria íntegrament el complement. De dita resolució es va donar compte en 
la Comissió Informativa i de Seguiment de Coordinació i Govern Local de 27 de març 
de 2008. 
 

L’11 de juliol de 2011, la Secretaria General de la Diputació va elaborar un informe 
jurídic referent a l’anàlisi de la legalitat de les garanties retributives previstes per la 
Diputació de Barcelona en els supòsits de remoció o cessament. 
 

El 18 de juliol de 2011, per part de la Interventora General de la Diputació es va 
redactar un informe en relació amb l’aplicació del decret relatiu a la percepció d’un 
complement absorbible en els supòsits de remoció o cessament del lloc de treball i es 
proposà adoptar una resolució de suspensió d’aplicació del complement previst en el 
decret de 20 d’abril de 2004, així com iniciar l’expedient d’incoació de revisió d’ofici.  
 

El 27 de juliol de 2011, la Secretaria general de la Diputació, va redactar un nou 
informe en relació amb la incoació del procediment de revisió d’ofici del decret de la 
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Presidència núm. 1568/2004, de 20 d’abril de 2004, parcialment modificat pel decret 
889/2008, de 14 de febrer de 2008, així com amb les mesures cautelars que s’haurien 
d’adoptar.  
 

El 27 de juliol de 2011, per part del President de la Diputació es va dictar el decret 
7414/2011 en virtut del qual s’acordà adoptar, com a mesura cautelar, la no aplicació 
del decret de la Presidència de 20 d’abril de 2004, parcialment modificat pel decret de 
14 de febrer de 2008, però mantenint els efectes de reconeixement aprovats, així com 
elevar al Ple de la Diputació la incoació del procediment de revisió d’ofici dels referits 
decrets. 
 

El 6 de setembre de 2011, la Secretaria General de la Diputació, a petició de la 
Presidència, emet un nou informe jurídic referent a la possibilitat de procedir a la 
revisió d’ofici del decret de la presidència núm. 1568/2004, de 20 d’abril de 2004, 
parcialment modificat per decret 889/2008, de 14 de febrer de 2008, per considerar 
que pot incórrer en les causes de nul·litat de ple dret previstes en l’article 62.1 b) de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, parcialment modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú i la causa de nul·litat prevista en l’article 62.1 f) del mateix text legal i el text 
literal de l’informe de la Secretaria General que diu: 
 

“OBJECTE DEL PRESENT INFORME JURÍDIC: 
 
L’objecte del present informe és determinar si legalment és possible procedir a la revisió d’ofici 
dels actes nuls de ple dret, regulada en els articles 102 i següent de la L 30/92, de 26 de novembre, 
parcialment modificada per la L 4/99, de 13 de juny, per la qual s’aprova el règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, els decrets de la presidència de la 
Diputació de Barcelona del 20 d’abril de 2004, parcialment modificat per decret de 14 de febrer 
de 2008, per donar-se els requisits legalment establerts per procedir a la revisió dels actes nuls de 
ple dret. 
 
II. NATURALESA JURÍDICA DEL PRESENT INFORME JURÍDIC: 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 179.2 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la L Municipal i de règim local de Catalunya i article 3 del Reial Decret 
1174/87, de 14 de setembre, pel qual s’aprova el règim jurídic dels funcionaris d’administració local 
amb habilitació de caràcter estatal, és necessari l’informe previ del Secretari/ària de la Corporació, o 
en el seu cas, de l’Interventor/a, o qui legalment els substitueixi, en els supòsits que la legislació de 
règim local o, en el seu cas, la sectorial exigeixi un informe previ a l’adopció de l’acord. 
 
Respecte el cas concret objecte d’aquest informe, l’article 102 de la L 30/92, de 26 de novembre, en la 
seva redacció donada per la L 4/99, de 14 de gener, per la qual es regula el règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, no exigeix expressament informe 
previ, preceptiu i no vinculant de la Secretaria ni de la Intervenció. Per altra part, no s’exigeix per a 
l’adopció de l’acord per part del Ple de la Corporació el quòrum qualificat de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, per tant, l’esmentat informe té caràcter no preceptiu.  
 
Per altra part, l’article 83.1 de la L 30/92, de 26 de novembre, per la qual es regula el règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, estableix que com a regla 
general els informes seran facultatius i no vinculants, llevat que una disposició expressa estableixi 
el contrari. 
 
Per tant, el present informe té caràcter de no preceptiu i no vinculant. 
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III.- ANTECEDENTS 
 
1. Mitjançant decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de 28 de juny de 2000 
s’aprovà el dret a la percepció d’un complement personal absorbible a favor del personal funcionari i 
laboral de la Corporació que fos remogut o cessat del seu lloc de treball com a conseqüència de 
l’aprovació per part de la Corporació de modificacions de caire organització.  
 
La finalitat era la de minimitzar els efectes retributius que pogués tenir la remoció o el cessament, 
aplicant la possible disminució de manera progressiva durant un període de 4 anys, tota vegada que la 
part expositiva de l’esmentat decret ja s’al·ludia a què “es considera adient regular per a aquests 
supòsits, a l’efecte que el pas a la nova situació retributiva es produeixi d’una manera progressiva.” 
 
La seva procedència es va establir amb independència de quin hagués estat el sistema d’accés al lloc 
de treball que es modifiqués o suprimís i del procediment de reassignació que s’articulés. 
 
Així mateix, es preveia la seva absorció, total o parcial, abans del període referit, com a conseqüència 
de l’aplicació de qualsevol millora retributiva que no tingués caràcter general o col·lectiu, com ara la 
que es pogués derivar de l’accés a un altre lloc de treball. 
 
Finalment, l’àmbit personal d’aplicació es va estendre als funcionaris adscrits en servei actiu als 
organismes autònoms dependents de la Corporació i als ens consorciats en què hi participa on fossin 
d’aplicació els instruments de negociació col·lectiva vigents a la Diputació de Barcelona. 
 
2. Amb posterioritat, en data 20 d’abril de 2004, la Presidència de la Corporació deixà sense efecte el 
decret anterior i disposà el dret a la percepció del referit complement personal absorbible (CPA) en 
favor del personal al servei de la Diputació de Barcelona remogut o cessat en el seu lloc de treball, 
amb nous condicionants, per la diferència retributiva, computant-se tots els conceptes de percepció 
periòdica, de quantia fixa i no sotmesos a condició, inclosos els diversos factors integrants del CE, 
excloent-ne les pagues de productivitat i assiduïtat. 
 
L’absorció es va preveure en un període màxim de 10 anys, no computant-se el primer any, amb una 
disminució progressiva del 10% cada any i per l’aplicació al lloc assignat de qualsevol millora 
retributiva que no fos de caràcter general o col·lectiu. 
 
En l’esmentat decret de 2004, s’enumeraren les causes en virtut de les quals no procediria 
l’abonament del susdit CPA: 
 
- Si l’empleat sol·licita voluntàriament cessar en el desenvolupament del lloc que està ocupant. 
- Si el cessament o la remoció són conseqüència d’un expedient disciplinari. 
- Si el cessament o la remoció són conseqüència d’un rendiment insuficient que no comporta 

inhibició o si es manifesta una evident manca de capacitat de l’empleat per ocupar el lloc de treball 
que l’impedeixi complir amb eficàcia les funcions pròpies del lloc de treball. 

 
Per tant, a partir d’aquest decret no només les remocions o cessaments derivats de l’aprovació per 
part de la Institució de modificacions de caire organització generaria el dret a percebre aquest CPA 
sinó també les derivades de qualsevol altre motiu que no fos algun dels que expressament n’excloïen 
la seva procedència, especialment pensat per als casos de remoció i cessament. 
 
L’àmbit personal també abastà l’adscrit als organismes autònoms dependents i als consorcis en què hi 
participa, així com al personal propi d’aquests que estiguessin adherits al conveni col·lectiu vigent a la 
Diputació.  
 
El referit decret literalment diu: 
 
“Deixant sense efecte el decret de data 28 de juny de 2000, i establint un complement personal 
transitori d’aplicació als supòsits de cessament o remoció del lloc de treball que s’hi determinen, a 
partir de l’1 de març de 2004. 
 
Mitjançant decret de la presidència de data 28 de juny de 2000, es disposa el dret del personal 
remogut o cessat del seu lloc de treball amb motiu de modificacions de caire organitzatiu, a la 
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percepció d’un complement personal per import mensual, a raó de catorze mensualitats, equivalent a 
la diferència retributiva derivada del cessament o de la remoció, en els termes i condicions que en el 
propi decret s’hi regulaven. 
 
Atès que l’experiència acumulada al llarg d’aquests anys i l’afany d’adequació de la mesura adoptada 
a la finalitat buscada -en essència consistent a minimitzar l‘impacte que el pas a la nova situació, en 
termes retributius, té vers el personal afectat- fan aconsellable revisar i modificar l‘actual regulació en 
ordre a garantir l’assoliment progressiu dels objectius plantejats. 
 
Vist el que disposa la legislació vigent en matèria de remoció, concretament el capítol cinquè del 
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós sobre funció pública a 
Catalunya. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent  
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. Deixar sense efectes el decret de la presidència de data 28 de juny de 2000, en virtut del qual 
s’establí un complement personal transitori aplicable als supòsits de modificacions de caire 
organitzatiu, en base a les consideracions efectuades a la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon. Disposar el dret del personal al servei de la Diputació remogut o cessat del seu lloc de treball 
en els termes que s’hi especifiquen, a la percepció d’un complement personal mensual (una vegada 
aplicats, si s’escau, els conceptes que per a aquests supòsits i com a garanties mínimes contempla la 
normativa vigent), a raó de catorze mensualitats l’any, per la diferència, si n’existeix, entre les 
retribucions totals brutes que percebia i les noves retribucions assignades, computant-se a aquests 
efectes, tots els conceptes de percepció periòdica, de quantia fixa i no sotmesos a condició, inclosos 
els diversos factors que integren el complement específic; s’exclouen expressament del còmput, les 
pagues de productivitat i assiduïtat. 
 
El complement personal que es regula no es percebrà en els següents casos: 
 
 Si l’empleat sol·licita voluntàriament cessar en el desenvolupament del lloc que està ocupant. 
 Si el cessament o la remoció són conseqüència d’un expedient disciplinari. 
 Si el cessament o la remoció són conseqüència d’un rendiment insuficient que no comporta 

inhibició o si es manifesta una evident manca de capacitat de l’empleat per ocupar el lloc de treball 
que l’impedeixi complir amb eficàcia les funcions pròpies del lloc de treball. 

 
Tercer. El complement personal que resulti de la comparació retributiva descrita, s’absorbirà en un 
període màxim de deu anys a partir de la data de la seva assignació. Durant el primer any d’assignació 
es percebrà íntegra la seva quantia, pel que fa a la resta d’anys fins arribar als deu, s’absorbirà 
progressivament a raó d’un 10% cada any, fins a la total absorció que es produirà un cop exhaurit el 
desè any. 
 
Quart. El complement disposat s’absorbirà, de manera parcial o total depenent del que procedeixi en 
cada cas, amb motiu de l’aplicació al lloc que s’assigna l’empleat de qualsevol millora retributiva que 
no tingui caràcter general o col·lectiu. En aquests casos l’import del complement es veurà reduït, amb 
els mateixos efectes que els de la data d’aplicació de la millora, en quantia equivalent a aquesta, 
mantenint-se l’import resultant de l’absorció fins a la finalització del període de deu anys. 
 
Cinquè. El dret a la percepció del complement inicialment assignat es perd per l’accés voluntari de 
l’empleat, provisionalment o definitivament, a un altre lloc de treball diferent a l’assignat amb motiu del 
cessament, en aquest sentit la pèrdua del complement es produeix tant si l’accés al nou lloc comporta 
una millora retributiva, com si comporta un detriment. 
 
Sisè. El contingut d’aquesta resolució, afecta al personal que la corporació té adscrit als organismes 
autònoms que en depenen i als consorcis en què hi participa; així com també al personal propi 
d’aquests sempre que estiguin adherits al conveni de Diputació. 
 
Setè. Fixar els efectes d’aquesta resolució a data 1 de març de 2004.” 
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3. Finalment, per decret de la presidència delegada de l’Àrea de Coordinació i Govern Local de 14 de 
febrer de 2008 es modificà l’anterior de 2004, tot cenyint la pèrdua total del complement a l’accés 
voluntari de l’empleat a un lloc de treball diferent i de nivell retributiu inferior a l’assignat. En aquest 
sentit, l’esmentat decret literalment diu:  
 
“Per decret del president de la Diputació de Barcelona de 20 d’abril de 2004, es va resoldre disposar el 
dret del personal de la corporació a percebre un complement personal, amb motiu de la seva remoció 
o cessament en un lloc de treball. 
 
Atès que l’experiència acumulada i l’afany d’adequar la mesura adoptada fan aconsellable revisar i 
modificar l’actual regulació, en ordre a garantir que l’assignació d’aquest complement no pugui 
configurar-se com un instrument desmotivador per a futures promocions del personal afectat. 
 
Vist el que disposa el punt 4.4.9 de l’epígraf 4, apartat 4.4 de la Refosa 2/2007 sobre delegació de 
competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, de data 17 de 
setembre de 2007 (BOPB núm. 228, de 22 de setembre de 2007). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent  
 

RESOLUCIÓ 
 
Modificar el punt cinquè de la part resolutiva del decret del president de la Diputació de Barcelona de 
20 d’abril de 2004, en virtut del qual s’establí un complement personal a favor del personal que hagi 
estat objecte de cessament o remoció d’un lloc de treball, en el sentit que a continuació es transcriu, 
mantenint inalterables la resta de previsions contingudes en el mateix, tot això en base a les raons 
adduïdes a part expositiva de la present resolució: 
 
“Cinquè. - L’accés voluntari de l’empleat a un altre lloc de treball diferent a l’assignat amb motiu del 
cessament, determinarà si comporta el canvi una millora retributiva, l’absorció de la quantia a què 
ascendeix aquesta, en els termes establerts a l’apartat anterior. Si l’accés voluntari és a un altre lloc de 
treball de nivell retributiu inferior a l’assignat, l’empleat perdrà íntegrament el complement.” 
 
4. Amb independència dels decrets de la presidència als que es refereixen els apartats anteriors, en 
data 27 de juliol de 2011 es va dictar per part del President de la Diputació de Barcelona un Decret 
que literalment diu:  
 
“Vist que en data 28 de juny de 2000 per decret del President de la Diputació de Barcelona es disposà 
el dret del personal remogut o cessat del seu lloc de treball amb motiu de modificacions de caire 
organitzatiu, a la percepció d’un complement personal per import mensual, a raó de catorze 
mensualitats, equivalent a la diferència retributiva derivada del cessament o remoció, en els termes i 
condicions que en el propi decret s’hi regulaven. 
 
Atès que mitjançant decret del President de la Diputació de 20 d’abril de 2004 es va deixar sense 
efecte l’anterior resolució i disposà el dret a la percepció del referit complement personal absorbible en 
favor del personal al servei de la Diputació de Barcelona, remogut o cessat en el seu lloc de treball, 
amb nous condicionants i ampliant el període de percepció de 4 a 10 anys, modificat per decret de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Coordinació i Govern Local de data 14 de febrer de 2008. 
 
Vist l’informe de la Secretaria general d’11 de juliol de 2011, en el que es posa de manifest que el 
referit decret va més enllà de les garanties retributives previstes en el Text Únic aprovat per Decret 
Legislatiu 1/1997, a més d’haver estat aprovat per òrgan manifestament incompetent i tractar-se de 
matèries reservades a la llei; raó per la qual resultaria necessària la incoació, tramitació i resolució del 
procediment de revisió d’ofici amb els requisits, inclòs l’informe previ preceptiu i favorable de la 
Comissió Jurídica Assessora, regulat en els articles 102 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Atès que des de la Intervenció General s’ha detectat l’existència d’un altre cas de complement 
personal transiten de caràcter no absorbible, aprovat per decret del President de data 21 d’abril de 
2008, respecte del que cal qüestionar-se la seva validesa per motius anàlegs als expressats en 
l’esmentat informe. 
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Vist l’informe de la Intervenció general de 18 de juliol de 2011, en que es sosté la nul.litat d’aquests 
actes en termes anàlegs als de l’informe de la Secretaria general, si bé afegint la recomanació que 
s’adoptin mesures cautelars consistents en la suspensió de l’aplicació dels referits decrets i en la 
retenció dels imports derivats de l’aplicació dels esmentats complements, fins que es determini la seva 
validesa. 
 
Vist l’informe de la Secretaria general de data 27 de juliol de 2011, en el qual es sosté que, en tractar-
se d’actes declaratius de drets, no és possible deixar sense efecte el referit decret de la Presidència 
de 2004, sense tramitar el corresponent procediment de revisió d’ofici; tanmateix, es podien adoptar 
algunes mesures cautelars amb referència a la no aplicació del referit decret, fins a l’inici del 
procediment de revisió d’ofici, als efectes de no causar perjudicis a l’interès públic. 
 
Atès que de tot l’exposat es conclou la conveniència de no procedir a l’esmentada retenció si bé es 
considera oportú suspendre temporalment l’executivitat del decret de 20 d’abril de 2004 fins que no 
s’iniciï el procediment de revisió d’ofici per tal que no es reconegui aquest dret a nous perceptors. 
 
Vist que l’article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, preveu la possibilitat que les administracions 
públiques, en qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’interessat, i previ dictamen 
favorable del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma (Comissió 
Jurídica Assessora), declarin d’ofici la nul.litat dels actes administratius que haguessin posat fi a la via 
administrativa o que no haguessin estat recorreguts en termini, en els supòsits previstos en l’article 62 
del mateix cos legal. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General de 27 de juliol de 2011. 
 
Vist que l’article 110.1 de la, Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, atribueix 
al Ple la declaració de nul.litat de ple dret i atès que resulta oportú l’aplicació del tràmit d’urgència 
previst a l’article 50 de la llei 30/1 992, a la vista de les raons d’interès públics que concorren, 
consistents en reduir el màxim possible el perjudici econòmic als perceptors que implica l’aplicació de 
les mesures cautelars. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’article 34.1.i) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local,  

 
RESOLC 

 
Primer.- ADOPTAR mesures cautelars en el sentit de no aplicar el decret de la Presidència de la 
Diputació de 20 d’abril de 2004 —modificat per decret de 14 de febrer de 2008-, tot suspenent 
temporalment la seva executivitat, però mantenint els efectes dels reconeixements aprovats fins 
aquesta data, fins que no s’iniciï el procediment de revisió d’ofici, i sense perjudici que, en l’acord 
d’incoació del referit procediment es resolgui suspendre l’executivitat del citat decret de 2004 —
modificat pel decret de 2008 citat- tal i com expressament disposa l’article 104 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Segon.- ACORDAR elevar al proper Ple ordinari de la Corporació la incoació dels procediments de 
revisió d’ofici dels decrets del President de la Diputació de dates 20 d’abril de 2004—modificat per 
decret de 14 de febrer de 2008- i el decret de 21 d’abril de 2008 esmentats a la part expositiva 
d’aquesta resolució. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a la Presidència, al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, al Coordinador General, al Gerent, a la Secretaria General, a la Intervenció General, 
a la Tresoreria i a la Direcció de Serveis de Recursos Humans.” 
 
Precisament, en compliment de l’apartat segon de la part dispositiva del decret anteriorment senyalat, 
s’elabora el present informe jurídic, amb la finalitat d’elevar al proper Ple ordinari, a celebrar el 29 de 
setembre de 2011, la incoació del procediment de revisió d’ofici, per entendre que els decrets de la 
presidència de dates 20 d’abril de 2004, parcialment modificat pel decret de 14 de febrer de 2008, 
poden incórrer en dues causes de nul.litat de ple dret com veurem a continuació: 
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IV. FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. Naturalesa jurídica de la revisió d’ofici i dels seus límits 
 
Abans d’entrar en l’estudi concret de si el decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de 20 
d’abril de 2004, parcialment modificat pel decret de data 14 de febrer de 2008, pot ser objecte d’una 
revisió d’ofici per donar-se els requisits legalment establerts en l’article 102 en relació amb l’article 62 
de la L 30/92, de 26 de novembre, així com l’estudi del procediment i de l’òrgan competent per a 
l’adopció de l’acord de la revisió d’ofici, és necessari “prèviament” donar unes pinzellades al 
concepte de la revisió d’ofici i especialment, als límits d’aquesta, establert en l’article 106 de la 
mateixa llei. 
 
Tal i com expressament ha vingut senyalant la doctrina i la jurisprudència, especialment l’Ilm. Sr. 
Tomàs Cobo Olvera, la revisió dels actes nuls regulats en l’article 102 de la L 30/92, de 26 de 
novembre van ser substancialment modificats per la L 4/99, de 13 de gener, que va tenir en 
compte determinades propostes formulades pel Consell d’Estat. 
 
L’article 102 de la L 30/92, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per la L 4/99, de 13 gener, 
contempla: 
 
o La revisió d’ofici tant per als actes administratius com per a les disposicions de caràcter general. 
o La possibilitat que l’òrgan competent acordi la inadmissibilitat a tràmit de les sol·licituds dels 

interessats instant la instrucció del procediment de revisió. 
o La possibilitat d’establir al declarar nul un acte o disposició, les indemnitzacions que procedeixin. 
o La manca de resolució del procediment dins dels terminis legalment establerts, té efectes diferents 

segons s’hagi iniciat el procediment d’ofici o a instància de part. 
 
A l’hora d’entrar a conèixer la figura de la revisió d’ofici, és necessari tenir en compte: 
 
a) Que el procediment de revisió només pot procedir contra actes nuls de ple dret, declarats amb 
aquesta naturalesa per una norma jurídica amb rang de llei. Tenim que precisar que la revisió ha de 
ser realitzada d’una manera restrictiva, tal i com va senyalar el Tribunal Suprem, en sentència 
del 20 de desembre de 2005. 
 
b) Que iniciat el procediment és necessari sempre donar audiència a totes les persones que 

estiguin afectades o tinguin interès en el procediment tal i com va establir, entre d’altres, la 
sentència de data 11 d’abril de 1983. No obstant, quan es tracti d’una pluralitat de persones, -com 
pot succeir en el present cas-, en lloc de la notificació individual a cadascun dels afectats atorgant-
les un termini d’audiència es podrà procedir a la publicació del termini d’audiència i vista 
mitjançant publicació en el BOPB i en tauler d’anuncis de la Diputació, d’acord amb el que disposa 
l’article 59 de la L 30/92, de 26 de novembre. 

 
c) L’Administració pública té l’obligació d’instruir i resoldre el procediment de nul.litat, tant si 

s’inicia a instància de l’interessat com d’ofici, ja que l’acció de nul.litat no és una petició graciable 
sinó una obligació per a l’Administració i prova d’això és que l’article 102 de la L 30/92, en la seva 
redacció donada per la L 4/99, utilitza el terme lingüístic “declararan” que suposa una obligació. 

 
d) El termini per iniciar la revisió d’un acte nul no té límit de temps, ja que els actes nuls no 

prescriuen mai, tot això sense perjudici dels límits a la revisió d’ofici regulat en l’article 106 de la L 
30/92, al que posteriorment farem referència. 

 
e) La revisió d’ofici perquè pugui prosperar requereix el dictamen previ, preceptiu i vinculant de la 

Comissió Jurídica Assessora, en el nostre cas i d’acord amb la seva legislació específica. 
 
f) La resolució que posa fi al procediment de revisió d’ofici és susceptible de recurs administratiu 

ja que la redacció de l’article 102.2 de la L 30/92, operada per la L 4/99, va deixar sense efecte el 
paràgraf que “contra els acords que resolen la revisió d’ofici no és possible recurs en via 
administrativa”. 
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g) Respecte a les entitats locals la competència correspon al Ple, llevat que la legislació específica 
estableixi altre òrgan o llevat els casos dels municipis de gran població regulats en el Títol X de la L 
7/85 de 2 d’abril. Així, per a la resta de municipis i per a les Diputacions provincials, l’òrgan 
competent és el Ple ja que l’article 110 de la L 7/85, de 2 d’abril, estableix la competència 
plenària en regular la declaració de nul.litat de ple dret i la revisió dels actes dictats en via de gestió 
tributària. En tal sentit, la doctrina i la jurisprudència han vingut establint que la competència per a 
la anul.lació d’ofici d’un acte correspon a l’òrgan suprem de l’entitat local. 

 
h) És possible que en declarar la nul.litat d’un acte puguin al mateix temps i en la mateixa resolució 

reconèixer la indemnització als interessats. 
 
i) En el supòsit que l’Administració no resolgui el procediment en el termini, s’entén que la resolució 

és contrària a la revisió, per aplicació del silenci administratiu negatiu, o es declara la caducitat 
quan s’hagi iniciat d’ofici. El termini màxim per a resoldre serà de tres mesos a comptar des de 
l’inici. Aquest termini és totalment insuficient, màxim si es té en compte que és preceptiu i vinculant 
l’informe de la Comissió Jurídica Assessora, per la qual cosa s’aconsella acordar la pròrroga del 
termini, o suspensió el termini fins que es lliuri el dictamen de l’òrgan consultiu. 

 
j) Respecte al procediment el Tribunal Suprem, en sentència de data 12 de novembre de 2001, en 

resoldre un recurs de cassació, ha declarat que la jurisprudència tradicionalment ha distingit dues 
fases en els procediments de revisió d’ofici:  

 
o La primera, que fa referència l’obertura de l’expedient i en la que, després dels tràmits 

pertinents, l’Administració determina “prima facie” si l’acte objecte de revisió pateix o no 
dels vicis de nul.litat de ple dret que determinen la seva revisió.  

o I la segona, que en el cas que la primera sigui afirmativa l’Administració ha de sol·licitar el 
Dictamen previ, preceptiu i vinculant de la Comissió Jurídica Assessora. Aquest criteri 
també es manté en la sentència del Tribunal Suprem de 13 d’agost de 2004, dictada per la Sala 
especial de l’article 61 de la L Orgànica del Poder Judicial de 7 de maig de 1992. 

 
k) La possibilitat de procedir a suspendre l’executivitat de l’acte objecte del procediment de revisió, 

una vegada iniciat aquest, i quan l’acte causi o pugui causar perjudicis d’impossible o difícil 
reparació, d’acord amb l’article 104 de la L 30/92, de 26 de novembre, en la redacció donada per la 
L 4/99, de 13 de gener. 

 
Per altra banda, és necessari posar de manifest que l’exercici de la potestat de l’Administració de 
revisar els seus actes nuls de ple dret presenta un dilema ja que l’Administració ha de decidir entre si 
declara la nul.litat de l’acte o manté aquest. Aquest dilema provoca una tensió entre els principis 
constitucionals de legalitat i seguretat jurídica, regulats en l’article 9.3 de la Carta Magna, ja que la 
seguretat jurídica exigeix valorar si la revisió pot provocar un perjudici major que el seu manteniment. 
Per això, l’article 106 de la L 30/92, de 26 de novembre, estableixi una sèrie de límits a la revisió. 
 
L’article 106 de la L 30/92, de 26 de novembre, expressament senyala que: “les facultats de revisió no 
podran ser exercitades quan per prescripcions d’accions, pel temps transcorregut o per altres 
circumstàncies, el seu exercici resultarà contrari a l’equitat, a la bona fe, als dret dels particulars o a 
les Lleis”. 
 
Aquest tema és molt important en el present cas, ja que d’acordar-se la revisió d’ofici del decret de 
la presidència del 20 d’abril de 2004, parcialment modificat el 14 de febrer de 2008, i atès que aquest 
ha produït efectes jurídics, generant possibles drets a tercers, podríem, en base a la ponderació 
entre els principis de seguretat i legalitat, aplicar la doctrina mantinguda pel Tribunal Suprem en 
sentències del 24 d’abril i 16 de desembre de 1993, en les quals el Tribunal Suprem va optar pel 
principi de la seguretat jurídica i, per tant, va acordar no estendre la nul.litat a les situacions 
jurídiques produïdes anteriorment a la seva declaració, per considerar que això era contrari a 
l’equitat i a més provocava un greu trastorn organitzatiu per a l’Administració i també perquè va 
considerar que s’aplicaven els efectes de la nul.litat a determinades persones que no havien pogut 
defendre’s.  
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Incidint en aquest tema, com diu Gómez Ferrer Morant, l’article 106 de la mateixa llei estableix uns 
paràmetres que venen a limitar la potestat de revisió i de revocació que la llei atribueix a 
l’Administració.  
 
Respecte als límits de la facultat de revisió, el Tribunal Suprem ha tractat de compaginar els principis 
de legalitat i de seguretat, senyalant que l’única manera de compatibilitzar ambdós principis és 
arbitrant un sistema en el que es permeti l’exercici d’ambdós, i per tant, que la revisió dels 
actes en supòsits concrets en els que la legalitat es vegi greument afectada, solament s’apliqui 
a aquests supòsits concrets, limitant el temps del termini per exercir l’acció i reservant els 
drets adquirits per tercers. 
 
2. Estudi sobre la possibilitat de procedir a la revisió d’ofici del decret de la presidència de 20 

d’abril de 2004, parcialment modificat pel decret de data 14 de febrer de 2008, per incórrer 
en alguna de les causes de nul.litat de ple dret. 

 
Una vegada definida la figura de la revisió d’ofici, els seus límits i la necessitat de ponderar els 
principis de seguretat i d’igualtat jurídica, en aquest apartat estudiaré si en el cas concret del decret de 
la presidència de la Diputació de Barcelona del 20 d’abril de 2004 i parcialment modificat per decret de 
data 14 de febrer de 2008, es donen els requisits per procedir a la revisió d’ofici, per incórrer en 
causes de nul.litat de ple dret.  
 
Per això serà necessari estudiar la regulació dels complements personals i transitoris, que es deriven 
dels decrets de la presidència de la Diputació de Barcelona objecte d’aquest informe. En tal sentit 
podem afirmar el següent: 
 
El sistema retributiu dels funcionaris locals està subjecte al principi de reserva de llei d’acord amb 
els preceptes següents: art. 93 de la L 7/1985;de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;  
298 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 
règim local en Catalunya; 2.2.c, 75 a 79, 100 a 105 , disposició addicional tretzena i disposició 
transitòria segona del Text Refós sobre funció pública en Catalunya, aprovat pel D Legislatiu 1/1997; i 
21 a 24 de l’Estatut bàsic de l’empleat pública aprovat per L 7/2007, de 12 d’abril. 
 
Tenint en compte que l’estructura retributiva espanyola es troba subjecte a reserva de llei que ha 
de ser la mateixa a totes les administracions públiques i que per tant, no és susceptible de la 
creació d’altres conceptes retributius al marge dels previstos a la norma jurídica, és clar que 
l’establiment d’un CPA per causes diferents de les previstes legalment aniria més enllà de les 
facultats de disposició que en matèria retributiva tindrien atribuïdes les administracions locals 
–bàsicament, assignació de nivells als llocs de treball i determinació i aplicació dels complements 
específic, de productivitat i gratificacions extraordinàries-. 
 
3. Valoració jurídica 
 
En aquest sentit, s’ha de recordar que els supòsits de CPA previstos legalment són els següents: 
 
La regulació del complement personal transitori absorbible es troba a la DT10 de la L 30/1984, de 2 
d’agost, de Mesures per a la reforma de la Funció Pública (LMRFP). Diu així: 
 
“Los funcionarios que como consecuencia de la aplicación del règimen retributivo establecido en la 
presente Ley experimenten una disminución en el total de sus retribuciones anuales, con exclusión del 
actual concepto retributivo de dedicación exclusiva y de aquellos otros que dependan exclusivamente 
de las características de los puestos de trabajo o del nivel de rendimiento o de productividad de los 
funcionarios, tendrán derecho a un complemento personal y transitorio por la diferencia, que será 
absorbido por cualquier futura mejora retributiva según los criterios que establezcan las sucesivas 
leyes de presupuestos.” 
 
L’entrada en vigor del 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) no deroga la 
DT10 de la LMRFP. 
 
Per tant, continua vigent la seva aplicabilitat davant del canvi de règim retributiu derivat de l’EBEP 
en consonància amb el que estableix la DT1.1 d’aquest quan diu: 
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“El desarrollo del presente Estatuto no podrá comportar para el personal incluido en su ámbito de 
aplicación, la disminución de la cuantía de los derechos económicos y otros complementos retributivos 
inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el momento de su entrada en vigor, 
cualquiera que sea la situación administrativa en que se encuentren.” 
 
És a dir, que el dit complement es preveu quan sigui conseqüència d’un canvi de sistema 
retributiu operat per una norma amb rang de llei o per reglament en desenvolupament 
d’aquesta.  
 
Així, per exemple, succeí en el moment de l’aprovació del D Legislatiu català 1/1997, de 31 d’octubre 
(TU), que establí en la DT2 el que tot seguit s’indica. 
 
“Si l'aplicació del sistema retributiu resultant de l'aprovació de la relació de llocs de treball i dels 
complements de destinació i específics que en deriven comporta una minva del total de les 
retribucions anuals, els funcionaris tindran dret a l'establiment d'un complement personal i transitori 
fins a abastar la diferència, que serà absorbida progressivament per les retribucions complementàries 
provinents de qualsevol futura millora retributiva que es pugui produir, llevat del complement de 
productivitat.” 

 
3.1.  Garanties retributives per als casos de remoció i cessament previstos legalment 
 
Les garanties retributives per als casos de remoció i cessament previstes legalment es troben 
contingudes a: 
 
a) Legislació estatal 
 
En relació amb la consolidació del grau personal: art.21 LMRFP. 
 
En relació amb els supòsits de remoció. 
 
- RDL 364/1995. Art. 50 i 55. 
- L 7/2007. Art. 79.3 i 80.3. 
 
b)  Legislació de Catalunya 

 
El següent nivell de garanties el trobem exclusivament desenvolupat en la refosa autonòmica, TU 
1/1997, concretament en els articles 75 a 82 de la mateixa, en els quals es regula el règim retributiu 
derivat de la remoció del lloc de treball i el derivat del desenvolupament de determinats llocs d’alt 
càrrec (Disposició Addicional 11a., ap. 2, TU 1/1997). 
 
Les garanties abans assenyalades són les úniques que legalment poden aplicar-se en els casos 
de remoció o cessament de funcionaris o funcionàries, no podent-se aplicar altres garanties diferents a 
les establertes legalment, so pena d’incórrer en una vulneració flagrant del principi de reserva de llei. 
 
Per tant, d’acord amb l’assenyalat als apartats anteriors, mitjançant els decrets de la presidència de 20 
d’abril de 2004, modificat per decret de la presidència de l’Àrea de Coordinació i Govern Local de 14 
de febrer de 2008, s’està reconeixent als funcionaris/àries d’aquesta Corporació, de manera 
expressa, un complement personal i transitori contrari a l’ordenament jurídic, ja que no està 
previst aquest en cap norma jurídica, vulnerant el principi de reserva de llei; per la qual cosa 
incorreria en altre supòsit de nul.litat de ple dret prevista en l’article 62.1.f) de la L 30/92, de 26 
de novembre, que considera nul de ple dret el reconeixement de manera expressa de drets o 
facultats en contra de l’ordenament jurídic. 
 
La Comissió Jurídica Assessora en el seu dictamen 460/2009, de 22 de desembre, en referència a la 
revisió d’ofici d’un acord adoptat per la Junta de Govern d’un ajuntament de la província de Barcelona, 
va determinar que incorria en la causa de nul.litat de ple dret de l’article 62.1.f) el fet d’haver reconegut 
a un funcionari un acte contrari a l’ordenament jurídic, concretament un complement a la seva pensió, 
ja que li mancaven els requisits essencials per a la seva adquisició, i que, en tot cas no formava part 
de les retribucions reguladores.  
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En el present cas també s’està reconeixent de manera expressa un dret a tots els funcionaris/àries 
d’aquesta Corporació, que puguin ser cessats o remoguts ja que se’ls hi reconeix un complement 
personal i transitori, malgrat que falten els requisits essencials per a la seva adquisició; això és 
que el referit complement estigués previst en norma jurídica.  
 
4.  Necessitat d’incoar, tramitar i resoldre el procediment de revisió d’ofici establert en l’article 

102 de la L 30/92, de 26 de novembre, parcialment modificada per la L 4/99, de 13 de juny, 
per la qual s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.  

 
El decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de data 20 d’abril de 2004, parcialment 
modificat per Decret de 14 de febrer de 2008, no només va més enllà de les garanties retributives 
previstes en els preceptes esmentats del text únic aprovat pel D Legislatiu RU 1/1197, de 31 
d’octubre, sinó que a més van ser adoptades per un òrgan manifestament incompetent, ja que 
la competència en el cas de ser legal correspondria al Ple corporatiu. 
 
En conclusió, atès que el dret a la percepció d’un complement personal únicament pot anar lligat 
a un canvi de sistema retributiu o a una modificació de la relació de llocs de treball derivat d’una 
alteració en l’estructura organitzativa, el decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de 20 
d’abril de 2004, parcialment modificat per decret de la presidència delegada de l’Àrea de Coordinació i 
Govern Local de data 14 de febrer de 2008, en ultrapassar els límits del sistema legal de garanties 
retributives en els casos de remoció i cessament, es troba afectat a causa d’invalidesa (nul·litat de ple 
dret), ja que:  
 
1. El decret de la presidència del 20 d’abril de 2004, parcialment modificat per decret del 14 de febrer 

de 2008, varen ser dictats, respectivament, per la Presidència i pel President delegat de 
l’Àrea de Coordinació i Govern Local; per tant, per òrgan manifestament incompetentment 
per raó de la matèria, el que portaria a afirmar que patien d’un vici de nul.litat de ple dret regulat 
en l’article 62.1.b) de la L 30/92, de 26 de novembre. 

 
2. A més, ambdós decrets vulneren el principi de reserva de llei, ja que estableixen unes garanties 

retributives pels casos de remoció o cessament superiors a les legalment establertes, per la qual 
cosa podrien incórrer en la causa de nul.litat de ple dret regulada en l’article 62.1.f) de la L 30/92, 
de 26 de novembre. 

 
3. Fins i tot, podríem trobar-nos en pagaments realitzats indegudament. 
 
En aquest sentit el Tribunal Superior de Justícia de Canarias de Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo 
Contenciós administratiu, sentència 24 de novembre de 2008, en el recurs 174/2008, en un cas similar 
al present, en el que es va reconèixer l’increment del complement de destí per cessament d’un alt 
càrrec de l’Administració autonòmica, el Tribunal Superior va considerar que l’Administració tenia el 
dret a la revisió d’ofici dels actes nuls, així com, que aquesta no havia traspassat els límits fixats en 
l’article 106 de la L 30/92, de 16 de novembre, ja que no havien prescrit les accions per obtenir els 
ingressos indeguts ni havia deixat transcórrer un excés de temps fins que es va iniciar el procediment 
legalment establert per a la revisió d’actes nuls. 
 
En estar afectat per causes d’invalidesa la revisió d’ofici del decret de 20 d’abril de 2004, parcialment 
modificat pel decret de 14 de febrer de 2008, hauria de procedir-se d’acord amb els criteris següents: 

 
1r.  En tant que la resolució que projecta els seus efectes de manera indefinida, l’anul·lació ajustada a 

dret del D de 2004 ha de ser objecte de la tramitació d’un expedient de revisió d’ofici, en 
aplicació de l’art. 102 de la L 30/1992, de 26 de novembre, i d’acord amb el procediment en ell 
establert. 

 
2n.  La revisió d’ofici procediria sobre la base que els esmentats decrets es troben afectats per dos 

supòsits de nul.litat de ple dret:   
 

a) Per haver estat dictat per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria, ja 
que l’òrgan competent per a la fixació de les quanties de les retribucions fixes i periòdiques dels 
funcionaris/àries, com seria el cas del complement personal i transitori és el Ple de la 
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Diputació, d’acord amb l’article 33.2 f) de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, per la qual cosa incorreria en la causa de nul.litat de ple dret establerta en 
l’article 62.1. b) de la L 30/92, de 26 de novembre.  

 
b) Per haver reconegut als funcionaris/àries, que fossin objecte de cessament o remoció, 

mitjançant l’establiment d’un complement personal i transitori, sense empara legal per la 
qual cosa s’incorreria en la causa de nul.litat de ple dret establert en l’article 62.1 f) de la 
L 30/92, ja que com s’ha vingut dient es reconeix un complement retributiu no previst 
legalment, i per tant, vulnera el principi de reserva de llei, tota vegada que aquesta 
reserva de llei està regulada en relació amb el sistema retributiu dels funcionaris locals en els 
articles 93 de la L 7/1985, de 2 d’abril; 298 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; 2.2.c), 75 a 79, 100 a 
105, disposició addicional tretzena i disposició transitòria segona del Text refós sobre funció 
pública a Catalunya, aprovat pel D Legislatiu 1/1997; i 21 a 24 del EBEP, aprovat per Llei 
7/2007, de 12 d’abril. 

 
 Per això, és necessari adoptar el procediment de la revisió d’ofici, i a més, pel fet que estem 

davant un acte declaratiu de dret que produeix efectes jurídics davant tercers. En aquest sentit, 
podem fer referència, entre d’altres, a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, 
núm. 807/2006, de data 22 de maig de 2006, en la que expressament va reconèixer, en un cas que té 
una certa similitud amb la situació present, ja que es tracta d’un recurs interposat per una funcionària 
contra una resolució en matèria de personal de l’any 2002 que deixava sense efecte altre de l’any 
2000, per la que se l’havia reconegut un trienni i es va acordar directament la primera resolució, sense 
seguir el procediment de revisió d’ofici. En aquest sentit, la sentència estableix: d’una banda, que la 
resolució recorreguda amagava una autèntica anul·lació o revocació, portada a terme fóra de les vies 
establertes en els preceptes aplicables de la L 30/92, de 26 de novembre; i d’altra banda, que es 
tractava d’una anul·lació d’un acte administratiu declaratiu de dret, per altre posterior de contingut 
contrari i que el mateix s’havia produït al marge del procediment establert en els articles 102 i 
següents de la L 30/92, de 26 de novembre, generant una clara indefensió a la recurrent; per la qual 
cosa, el Tribunal anul·la l’acte recorregut i obliga a l’Administració a restablir la situació jurídica 
pertorbada, mantenint en vigor la resolució recorreguda que reconeixia el trienni a l’actora i amb els 
efectes jurídics del moment de dictar-se la resolució recorreguda. De tot això es deriva que en el 
present cas, donat que estem davant un acte declaratiu de dret, és necessari procedir a la revisió 
d’ofici d’acord amb el procediment establert en els apartats següents. 

 

V.- PROCEDIMENT PER A LA INCOACIÓ, TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DE LA REVISIÓ D’OFICI 
EN EL PRESENT CAS 

 

1.- Aprovació per part del Ple de la Corporació de la incoació de l’expedient de revisió d’ofici, en 
base als fonaments jurídics continguts en el present informe i previ dictamen de la Comissió 
Informativa i de Seguiment d’Hisenda i de Recursos Interns. 
 
2.- En la mateixa resolució podrà acordar-se la possibilitat d’adoptar mesures cautelars, ja que 
l’execució de l’acord pot causar perjudicis d’impossible o difícil reparació, com seria el fet de procedir a 
la retenció de part del sou dels funcionaris/es que es vegin afectats/des pels esmentats decrets de la 
presidència de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que s’assenyala en l’article 104 de la L 
30/92, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per la L 4/99, de 13 de gener, sempre que es 
donin les circumstàncies de l’article 111.2 del mateix text legal. 
 
3.- En la mateixa resolució s’haurà de sol·licitar, mitjançant el procediment regulat en la seva 
legislació específica, el dictamen previ, preceptiu i vinculant a la Comissió Jurídica Assessora. 
 
4.- També podrà acordar-se prorrogar el termini de resolució previst en l’article 106 de la L 30/92, 
de 26 de novembre, donat que es tracta d’un termini insuficient, màxim si es té en compte que s’ha de 
sol·licitar per via del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, el Dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, o bé, suspendre el procediment fins que 
es rebi en aquesta Corporació el referit informe. 
 
5.- Donar audiència a tots els interessats en l’expedient, en base a l’article 84 de la L 30/92, de 26 
de novembre, i d’acord amb la sentència del Tribunal Suprem de data 11 d’abril de 1983 i d’acord amb 
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el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 78/2002 i sempre 
abans de sol·licitar el dictamen a aquest òrgan consultiu. 
 
6.- L’adopció de l’acord procedint a la revisió d’ofici del decret de la presidència de la Diputació de 
Barcelona de 2 d’abril de 2004, parcialment modificat per decret de la presidència de l’Àrea de 
Coordinació i Govern Local de data 14 de febrer de 2008, i els seus efectes jurídics i d’acord amb el 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora si aquest fos favorable, haurà de ser aprovat pel Ple de la 
Diputació.  
 
7. Respecte al quòrum de votació per adoptar vàlidament l’acord, atès que no s’exigeix en la 
legislació general ni especifica un quòrum qualificat, s’aplica la regla general de la majoria simple 
establerta en l’article 47.1 de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i article 
114.1 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la L municipal i de règim 
local de Catalunya.” 

 

El Ple de la Diputació, en sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2011, va acordar 
aprovar la proposta d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici del decret de la 
Presidència de la Diputació núm. 1568/2004, del 20 d’abril de 2004, parcialment 
modificat pel decret núm. 889/2008, del 14 de febrer de 2008, amb invocació de les 
causes de nul·litat previstes en l’article 62.1 b) i 62.1 f) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; donar el tràmit d’audiència i vista de l’expedient, en un termini de 
10 dies hàbils, a partir de la publicació de l’acord plenari en el BOPB, en el tauler 
d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, atès que podia afectar a una pluralitat de 
persones; sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora, mitjançant el procediment 
legalment establert en la seva llei reguladora que, una vegada finalitzat el termini 
d’audiència i vista, emetés l’informe previ, preceptiu i vinculant al que fa referència 
l’article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre; prorrogar las mesures cautelars 
adoptades per decret de la Presidència núm. 7414/2011, de 27 de juliol de 2011 i 
suspendre el termini per a resoldre l’expedient de revisió d’ofici dels referits decrets, 
fins que la Comissió Jurídica Assessora emetés el corresponent dictamen preceptiu i 
vinculant, d’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, per la 
qual es regula la Comissió Jurídica Assessora i l’article 83.3 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
comú. 
 

En compliment de l’acord plenari adoptat en sessió ordinària del 29 de setembre de 
2011, es va publicar la seva part dispositiva en el BOPB de 6 d’octubre de 2011, en el 
tauler d’anuncis de la Diputació i en la pàgina web d’aquesta i, igualment, es va 
notificar a dotze possibles afectats. 
 

El 3 de novembre de 2011, el President de la Diputació de Barcelona va donar trasllat 
a la Vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la proposta de resolució de la revisió d’ofici del decret de la 
Presidència de la Diputació núm. 1568/2004, de data 20 d’abril de 2004, parcialment 
modificat per decret núm. 889/08, de 14 de febrer de 2008 i de l’expedient instruït, amb 
la finalitat que fos traslladat a la Comissió Jurídica Assessora, a l’efecte d’emetre’n el 
dictamen preceptiu. 
 

El 3 de novembre de 2011, la Responsable d’Assistència Jurídica a les Entitats Locals 
amb la conformitat del Cap del Servei de Règim Local de la Direcció General 
d’Administració Local, va informar favorablement sobre la tramesa de l’expedient de 
revisió d’ofici instruït per la Diputació de Barcelona a la Comissió Jurídica Assessora. 
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El 4 de novembre de 2011, va tenir entrada en el Registre de la Comissió Jurídica 
Assessora la petició de Dictamen de la Diputació de Barcelona, formulada a través de 
la Consellera de Governació i Relacions Institucionals. 
 

El 10 de novembre de 2011, el Ple de la Comissió Jurídica Assessora va admetre a 
tràmit la petició de Dictamen de la Diputació de Barcelona i va designar Ponent. 
 

El Ple de la Comissió Jurídica Assessora, en sessió de 12 de gener de 2012, tenint en 
compte l’especial complexitat de l’expedient, va acordar ampliar, en un mes, el termini 
per a l’emissió del dictamen sol·licitat per la Diputació de Barcelona. 
 

Amb posterioritat en data 9 de febrer de 2012, es va acordar ampliar, en un mes, el 
termini per a l’emissió del dictamen sol·licitat per la Diputació. 
 
El Ple de la Comissió Jurídica Assessora, en sessió de 23 de febrer de 2012, va 
emetre el dictamen 42/12 –que ha tingut entrada en el Registre general de la Diputació 
de Barcelona el 7.3.2012-, referent a la revisió d’ofici de diversos decrets de la 
Diputació de Barcelona, en matèria de personal i que literalment diu: 
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Vist que l’article 102.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, parcialment modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, estableix que les administracions públiques en 
qualsevol moment, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de l’interessat i previ dictamen 
favorable del Consell d’Estat o de l’Òrgan Consultiu equivalent de la Comunitat 
Autònoma –en Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora- declararan d’ofici la nul·litat 
dels actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat 
recorreguts en termini, en els supòsits previstos en l’article 62.1 del mateix text legal. 
 

Vist que l’article 102.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, parcialment modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, estableix que les administracions públiques en 
qualsevol moment, d’ofici i previ dictamen favorable del Consell d’Estat o de l’Òrgan 
Consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma –en Catalunya, la Comissió Jurídica 
Assessora- podran declarar la nul·litat de les disposicions administratives previstes en 
l’article 62.2 del mateix text legal. 
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Jurídica Assessora, i previ dictamen favorable 
de la Comissió Informativa i de Seguiment d’hisenda i Recursos Interns, en ús de les 
facultats i atribucions que em van ser delegades mitjançant decret de la Presidència 
7931/2011, de 8 de setembre de 2011, pel qual s’aprova la Refosa núm. 1/2011, sobre 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona 
diferents del Ple (BOPB 23.9.2011), PROPOSO al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- ACORDAR LA REVISIÓ D’OFICI del decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona núm. 1568/2004, de 20 d’abril de 2004, parcialment modificat per decret 
de la Presidència delegada de l’Àrea de Coordinació i Govern Local núm. 889/2008, de 
14 de febrer de 2008, en el sentit d’APROVAR LA NUL·LITAT DE PLE DRET I 
EXPULSAR DE L’ORDENAMENT JURÍDIC els esmentats decrets per incórrer en la 
causa de nul·litat regulada en el article 62.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
d’acord amb l’article 102.2 del mateix text legal, tot això de conformitat amb el 
dictamen favorable emès per la Comissió Jurídica Assessora en data 23 de febrer de 
2012. 
 

Segon.- ACORDAR que els efectes jurídics derivats de la revisió d’ofici dels decrets 
anteriorment assenyalats NO TINGUIN CARÀCTER RETROACTIU, de conformitat 
amb els límits previstos en l’article 106 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en 
especial, d’acord amb els principis de seguretat jurídica i confiança legítima i en base 
al fonament jurídic quart del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i del propi 
informe de la Secretaria General de data 6 de setembre de 2011. En conseqüència, 
els efectes jurídics derivats de la revisió d’ofici es produiran a partir de la data de la 
seva aprovació per part del Ple, és a dir, el 28 de març de 2012. 
 

Tercer.- En conseqüència amb els apartats anteriors i amb efectes del dia 28 de març 
de 2012, ACORDAR LA NUL·LITAT de tots els actes administratius, definitius o de 
tràmit, que s’haguessin dictat en execució, desenvolupament o compliment del decret 
de la Presidència núm.1568/2004, de data 20 d’abril de 2004 i del decret de la 
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Presidència de l’Àrea de Coordinació i Govern Local núm. 889/2008, de 14 de febrer 
de 2008 que modifica parcialment l’anterior.  
 

Quart.- ACORDAR, a tenor del previst a l’article 106 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i en aplicació dels mateixos principis invocats a l’acord segon, la 
NO PROCEDÈNCIA DEL REINTEGRAMENT DE LES QUANTITATS PERCEBUDES, 
en execució de les resolucions anul·lades, i fins a la data dels efectes previstos a 
l’apartat anterior. 
 

Cinquè.- DONAR TRASLLAT D’AQUEST ACORD a la Direcció de Serveis de 
Recursos Humans, als efectes legals oportuns i en especial, a que procedeixi a 
adoptar els actes necessaris per a la regularització de les nòmines dels interessats, en 
execució de l’acord anterior. 
 

Sisè.- NOTIFICAR els precedents acords a tots els interessats que figurin en 
l’expedient, així com a la Secretaria, Intervenció i Tresoreria, als efectes legals 
oportuns. 
 

Setè.- COMUNICAR els precedents acords a la Comissió Jurídica Assessora, d’acord 
amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora de la dita 
Comissió. 
 

El president del Grup ICV-Euia-EPM el Sr. Funes, sol.licita la paraula per referir-se a 
aquest dictamen. El nostre Grup, manifesta, que evidentment mostra conformitat i 
votarem a favor del que ens orienta la Comissió Jurídica Assessora (CJA). Només el 
que considerem que és important, que és un dictamen que afecta la imatge del conjunt 
de la Diputació i, per tant, com a grups ens hem de posicionar per intentar millorar la 
imatge, però, sobretot, ens preocupa que és un dictamen que afecta treballadors i 
treballadores d’aquesta casa i, per tant, us demanaríem com a equip de govern que, 
en la mesura de les possibilitats, torneu a la taula de negociació col·lectiva la possible 
resituació del que té a veure amb els drets regulats d’alguna gent d’aquesta corporació 
i, us demanem que, en el marc de la negociació col·lectiva, encareu la possibilitat, 
doncs, d’estudiar les situacions personals d’un conjunt de gent que s’ha vist afectat per 
la suspensió d’aquest dictamen, que entenem que com molt bé explica la CJA, és de 
nul·litat i que, per tant, correspon aprovar-ho. 
 

El portaveu del Grup Socialista, el Sr. Mayoral anuncia també el vot favorable del 
seu Grup perquè entenem que el dictamen de la CJA el que fa és validar els principis 
bàsics que van iniciar tot aquest procés de generació de complements salarials a 
treballadors d’aquesta casa. La CJA diu amb claredat que no s’ha vulnerat el principi 
de reserva legal i, en concret, assenyala que la Diputació podia, estava legitimada, 
està legitimada per establir complements salarials. Què ha dit la CJA? Que l’òrgan que 
va determinar aquests complements no era l’adient, està dient que això es va fer per 
decret de Presidència quan havia de ser un acord del Ple; o sigui, estem parlant d’un 
tema formal. 
 

Els hi haig de dir que, òbviament, quan es van aprovar aquests decrets de 
Presidència, el president va donar compte al Ple, és a dir, va explicar, es va donar 
compte a tots els grups municipals i al Ple. Què estem dirimint aquí? La diferència 
entre donar compte i ratificar. Segons la CJA, el que hagués hagut de fer el president 
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és plantejar la ratificació del Decret. Molts d’aquí som alcaldes i alcaldesses i, a l’hora 
de determinar què portem a ratificació o què portem a donar compte, òbviament fem la 
consulta jurídica oportuna. Per tant, els presidents que van aprovar aquest Decret van 
fer, òbviament, la consulta jurídica al Servei de Secretaria de la corporació, que va 
orientar l’acció cap a donar compte en comptes de ratificar. Ens sembla que és una 
qüestió formal que és, d’alguna manera, el que expressa la CJA; és a dir, estem 
discutint un tema administratiu que en cap cas no suposa la determinació que aquests 
complements no puguin ser establerts per la Diputació. I fins i tot la CJA configura una 
frase que m’agrada subratllar per explicar la delicadesa amb la qual s’ha d’afrontar 
aquest tema. Ens diu la CJA que “la determinació de l’òrgan competent requereix una 
matisada tasca interpretativa”. Vol dir que els secretaris que s’han enfrontat amb 
aquest tema no ho han tingut fàcil, eh? Per tant, simplement dir que els complements 
salarials, com a element d’estratègia de política de personal, existeixen, han existit i 
existiran en moltes administracions i en moltes empreses, que formen part de 
l’estratègia organitzativa de l’organització laboral de moltes entitats, que és habitual i 
està molt consolidada i que, com diu la CJA, es podien implantar a la Diputació. No ho 
havia de fer el president per decret, ho havia de fer el Plenari. D’acord. Avui declarem 
aquest Decret nul. Sembla no només respectable sinó que la votem i, en tot cas, 
també em sumaria a la reflexió a l’entorn dels drets legalment adquirits pels 
treballadors i les treballadores que han estat objecte d’aquests complements. Tots ells 
personal funcionari o laboral fix de la casa i dels quals es desconeixen, diguem-li, 
accions polítiques concretes i no una opció professional concreta, que és la Diputació 
de Barcelona. 
 

A continuació, la Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella per 
manifestar també el nostre vot favorable, una vegada ens hem pogut estudiar el 
dictamen de la CJA i havent-hi clars indicis que no hi havia cap mena de delicte sinó 
un error de forma, com s’acaba d’explicar, en el qual el lloc on s’havia de prendre la 
ratificació no és el lloc on es va prendre sinó en aquest mateix Plenari. Nosaltres, 
afegeix, no veiem cap altre inconvenient per tal de donar suport a aquest dictamen. Al 
contrari, creiem que aquest dictamen ajuda a clarificar la situació que s’havia produït 
amb anterioritat i, per tant, el nostre vot és favorable. 
 

En el seu torn, el portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. Garcia Cañizares, 
vol possar de manifest que, en tot cas, el que portem avui al Ple és conseqüència 
d’una acord d’aquest Plenari que es va prendre en el seu moment. La CJA el que ens 
està dient és que l’òrgan competent no era la Presidència, com es va fer en el seu 
moment, i que l’òrgan seria el Ple de la Diputació. És evident que, a partir d’aquí, hi ha 
un seguit d’informes per garantir la seguretat jurídica d’aquestes decisions a partir 
d’ara i és evident que vostès posen damunt la taula la possibilitat de negociar amb els 
treballadors, mitjançant els sindicats, per tal d’aconseguir que això quedi d’una manera 
el més correcta possible. Evidentment, podem prendre, com a membres del Govern, 
aquesta proposta, prendre-la en consideració, però també hem de tenir molt en 
compte quina és la situació actual, què ha anat passant durant aquests anys i, 
sobretot, què ens reclamen els decrets del Govern de l’Estat respecte dels augments 
en el Capítol I del personal de la Diputació. Per tant, sí que hem de prendre en 
consideració el que vostès diuen, ratificar que el que estem fent és adequat atesa la 
situació que s’hi havia produït i, sobretot, el que estem fent és donar forma a allò que 
la CJA ens ha dit en el seu informe i, insisteixo, en l’informe de la Secretaria General, 
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evidentment, hi ha altres seguretats jurídiques que hem anat cercant perquè sigui 
possible aquest acord per part de tothom. Evidentment, el Grup de CiU, per 
responsabilitat amb l’acord que va prendre en el mes de juliol de l’any passat i d’acord 
amb la CJA, en aquest cas votarà favorablement. 
 

I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
 

Intervenció General 
 

8.- Decret de la Presidència de data 27 de febrer de 2012, que resol aprovar la 
liquidació del pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 
2011. 
 

L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost 
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions 
el 31 de desembre de l’any natural corresponent. 
  

D’acord amb l’apartat tercer del mateix article 191 i la Base 91 de les d’Execució del 
Pressupost 2011, la liquidació del pressupost de la Diputació ha estat informada per la 
Interventora i es presenta per a la seva aprovació pel President. 
 

De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRHL, les liquidacions dels 
pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 
Fundació Pública Casa Caritat i Organisme de Gestió Tributària, informades per les 
respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació pel 
President de la Diputació. 
 

La liquidació del Pressupost General posa de manifest els aspectes requerits en 
l’article 93 del RD 500/1990 i en l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la 
qual s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local.   
 

Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, que s’elevarà al Ple, emès amb caràcter independent i que 
s’incorpora al previst a l’article 191.3, 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. 
 

Vist l’apartat 2.2.d) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents dels Ple, dictada en execució del 
Decret de la Presidència núm. 7931/11, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al 
BOPB núm. de registre 022011023100, del 23 de setembre de 2011. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent  R E S O L U C I Ó 
 

Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2011, les magnituds bàsiques de les quals es recullen als quadres 
continguts en les pàgines que segueixen: 
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Liquidació del Pressupost de la Corporació exercici 2011 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                 a. Operacions corrents 605.276.204,57 458.444.135,11   

                 b. Altres operacions no financeres 5.586.442,11 154.969.513,78   

1. Total operacions no financeres (a+b) 610.862.646,68 613.413.648,89   

2. Actius financers 11.292.235,90 10.531.918,37   

3. Passius financers - 46.429.700,61   

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

622.154.882,58 670.375.267,87 - 48.220.385,29    

 
Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

 

190.665.566,97 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 39.008.241,05  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 3.658.809,62 226.014.998,40 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 177.794.613,11 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any 2011 Imports any 2010 

1. (+) Fons líquids  278.648.164,29  252.371.666,18 

2. (+) Drets pendents de cobrament   85.339.343,70  178.874.284,62 

       - (+) del Pressupost corrent 26.457.230,92  115.329.125,27  

       - (+) de Pressupostos tancats  11.179.019,55  11.529.130,06  

       - (+) d’operacions no 
pressupostàries 

47.731.094,43  52.036.597,32  

       - (-) cobraments realitzats 
pendents d’aplicació definitiva 

28.001,20  20.568,03  

     

3. (-) Obligacions pendents de 
pagament 

 70.511.766,29  89.881.778,07 

       - (+) del Pressupost corrent 20.859.187,16  37.815.128,73  

       - (+) de Pressupostos tancats  60.102,96  34.053,09  

       - (+) d’operacions no 
pressupostàries 

49.593.438,92  52.033.316,72  

       - (-) pagaments realitzats 
pendents d’aplicació definitiva 

962,75  720,47  

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 293.475.741,70  341.364.172,73 

II.  Saldos de dubtós cobrament 6.088.837,56  6.891.068,04 

III. Excés de finançament afectat 33.485.191,55 

 

67.876.169,73 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - 
II - III) 

253.901.712,59 266.596.934,96 
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Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Institut del Teatre exercici 2011 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

              a. Operacions corrents 17.354.192,37 17.256.262,63  97.929,74 

              b. Altres operacions no financeres 358.167,54 304.267,92  53.899,62 

1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

17.712.359,91 17.560.530,55  151.829,36 

2. Actius financers     

3. Passius financers     

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

17.712.359,91 17.560.530,55 151.829,36 

 
Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

 

385.880,84 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 214.204,10  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 219.210,09 380.874,85 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 532.704,21 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any 2011 Imports any 2010 

1. (+) Fons líquids  2.305.388,06  1.854.758,85 

2. (+) Drets pendents de cobrament   500.833,84  1.245.614,82 

       - (+) del Pressupost corrent 318.772,10  1.126.664,64  

       - (+) de Pressupostos tancats  45.117,91  48.768,63  

       - (+) d’operacions no pressupostàries 136.943,83  70.181,55  

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  1.023.548,60  1.467.923,51 

       - (+) del Pressupost corrent 656.166,38  1.126.943,75  

       - (+) de Pressupostos tancats      

       - (+) d’operacions no pressupostàries 367.382,22  340.979,76  

       - (-) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 1.782.673,30  1.632.450,16 

II.  Saldos de dubtós cobrament 29.955,16  29.669,26 

III. Excés de finançament afectat 33.038,16 

 

101.449,62 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - 
III) 

1.719.679,98 1.501.331,28 
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Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Patronat d’Apostes exercici 2011 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                    a. Operacions corrents 2.880.813,42 2.421.836,47  458.976,95 

                    b. Altres operacions no financeres  78.534,86  -   78.534,86 

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.880.813,42 2.500.371,33  380.442,09 

2. Actius financers     

3. Passius financers     

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

2.880.813,42 2.500.371,33 380.442,09 

 
Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

 

20.000,00 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  20.000,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 400.442,09 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any 2011 Imports any 2010 

1. (+) Fons líquids  647.232,27  716.440,15 

2. (+) Drets pendents de cobrament  
 

567.230,85  411.149,06 

       - (+) del Pressupost corrent 285.840,12  256.251,69  

       - (+) de Pressupostos tancats    7.748,92  

       - (+) d’operacions no 
pressupostàries 

281.390,73  147.148,45  

       - (-) cobraments realitzats 
pendents d’aplicació definitiva 

    

     

3. (-) Obligacions pendents de 
pagament 

 309.853,69  602.559,10 

       - (+) del Pressupost corrent 117.587,78  409.808,67  

       - (+) de Pressupostos tancats      

       - (+) d’operacions no 
pressupostàries 

192.265,91  192.750,43  

       - (-) pagaments realitzats 
pendents d’aplicació definitiva 

    

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 904.609,43  525.030,11 

II.  Saldos de dubtós cobrament    

III. Excés de finançament afectat  

 

 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - 
II - III) 

904.609,43 525.030,11 

 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

65 
 

Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Fundació Pública Casa de Caritat 
exercici 2011 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
Conceptes Drets 

reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

             a. Operacions corrents 8.407,08 225,00  8.182,08 

              b. Altres operacions no financeres     

1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

8.407,08 225,00  8.182,08 

2. Actius financers     

3. Passius financers     

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

8.407,08 225,00 8.182,08 

 
Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 8.182,80 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any 2011 Imports any 2010 

1. (+) Fons líquids  256.772,60  254.478,66 

2. (+) Drets pendents de cobrament   231,17  142,65 

       - (+) del Pressupost corrent 231,17  142,65  

       - (+) de Pressupostos tancats      

       - (+) d’operacions no pressupostàries     

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament    5.799,62 

       - (+) del Pressupost corrent     

       - (+) de Pressupostos tancats      

       - (+) d’operacions no pressupostàries   5.799,62  

       - (-) pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 257.003,77  248.821,69 

II.  Saldos de dubtós cobrament    

III. Excés de finançament afectat  

 

 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - 
III) 

257.003,77 248.821,69 
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Liquidació del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària exercici 2011 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

       a. Operacions corrents 45.537.955,22 37.737.209,59  7.800.745,63 

       b. Altres operacions no financeres  3.276.334,40  -   3.276.334,40 

1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

45.537.955,22 41.013.543,99  4.524.411,23 

2. Actius financers     

3. Passius financers     

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

45.537.955,22 41.013.543,99 4.524.411,23 

 
Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

 

2.281.987,55 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  2.281.987,55 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 6.806.398,78 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any 2011 Imports any 2010 

1. (+) Fons líquids  47.966.428,21  49.687.020,27 

2. (+) Drets pendents de cobrament   371.421,54  310.177,10 

       - (+) del Pressupost corrent 12.047,40  25.778,58  

       - (+) de Pressupostos tancats  43.285,73  35.996,60  

       - (+) d’operacions no 
pressupostàries 

316.088,41  248.401,92  

       - (-) cobraments realitzats 
pendents d’aplicació definitiva 

    

     

3. (-) Obligacions pendents de 
pagament 

 16.650.234,09  22.827.891,04 

       - (+) del Pressupost corrent 2.369.278,62  3.618.246,01  

       - (+) de Pressupostos tancats      

       - (+) d’operacions no 
pressupostàries 

14.281.252,24  19.209.791,39  

       - (-) pagaments realitzats 
pendents d’aplicació definitiva 

296,77 
 

146,36 
 

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 31.687.615,66  27.169.306,33 

II.  Saldos de dubtós cobrament 11.050,49  6.413,42 

III. Excés de finançament afectat  

 

 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals 
(I - II - III) 

31.676.565,17 27.162.892,91 
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Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió 
que se celebri, de la liquidació del Pressupost General aprovada per la Presidència, 
integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les dels 
organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació Pública Casa 
Caritat i Organisme de Gestió Tributària. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària elaborat per la Intervenció amb 
caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 191.3 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. 
 
Quart.- REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de la Diputació de Barcelona i 
de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament d’Economia i 
Coneixement i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 
 
El diputat del Grup Socialista, Sr. Roig, sol.licita la paraula per analitzar el contingut 
del Dictamen. Voldria ressaltar, comença dient, alguns aspectes rellevants d’aquesta 
liquidació. Penso que és una liquidació que, malgrat partís d’un Pressupost on hi ha 
hagut, on va haver-hi ja una disminució d’ingressos (evidentment, comparant-ho amb 
el 2010), el resultat pressupostari és similar i, per tant, el resultat final aquí i, sobretot, 
quan mirem el que fa referència als romanents líquids de tresoreria, veiem que té un 
increment en positiu i això és bo perquè dóna marge per poder actuar en aquesta 
institució. Aquests resultats, entenem que si comparem els resultats del 2010 amb els 
del 2011 permeten cancel·lar el pla econòmic financer que es va haver d’aprovar a 
l’inici del Pressupost del 2010 i, a més a més, penso que aquests resultats avalen el 
pla d’opti-mització de recursos que es va fer pel Govern anterior. 
 
Aquestes xifres, afegeix, em sembla que destaquen o podem destacar que hi tenim 
una realitat en el darrer Ple, que va permetre activar aquest pla extraordinari 
d’assistència financera als municipis. Entenem que s’ha produït per la bona gestió que 
s’ha fet en aquests darrers mesos, però també per la bona gestió que s’ha fet en tots 
aquests darrers mandats, una gestió, entenem, amb un alt grau d’eficiència no sols per 
donar suport i per donar sortida a les necessitats i a les expectatives dels municipis 
sinó també perquè, en èpoques de bonança, aquesta institució va ser capaç de 
reservar recursos tant per a situacions puntuals que ens poguessin venir (tots 
recordarem inundacions, riuades, ventades, etcètera) com per a situacions més 
complicades de fons, com la situació econòmica, que en aquest moment ens permet 
tirar endavant. Per tant, senyor President, malgrat aquest sigui un punt que és donar 
compte (per tant, no s’ha de votar), però li hem de dir que, si s’hagués de votar, el 
nostre Grup votaria favorablement amb el convenciment de la feina ben feta en 
aquests darrers anys.  
 
I el Ple en resta assabentat. 
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9.- Dictamen de data 14 de març de 2012, que proposa aprovar la modificació de 
la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal de Taxes de l’Organisme autònom Institut 
del Teatre per al curs acadèmic 2012-2013. 

Vista la proposta presentada per l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 
modificació de la tarifa annexa a l’ordenança fiscal reguladora de les taxes de 
l’Organisme esmentat, en allò que afecta a l’apartat “Serveis i activitats”, epígraf I 
“Serveis administratius. Curs acadèmic 2012-2013”; epígraf II “Ensenyaments reglats. 
Curs acadèmic 2012-2013”; epígraf III “Assegurances escolars” i epígraf VI “Serveis 
d’obtenció de documents”. 
 
La modificació proposada afecta els imports i continguts de les taxes de Serveis i 
Activitats de l’actual tarifa que suposa diversos canvis. En referència a l’epígraf I, de 
Serveis administratius, s’incrementa un 3,60% i s’estableix que el pagament per gestió 
serà únic. 
 
En referència al epígraf II d’ensenyaments reglats, l’import de les taxes varien i 
s’incrementen un 7,2 %, per ajustar-les als augments aprovats pel Decret 365/2011, de 
12 de juliol, que fixa els preus acadèmics de les universitats públiques de Catalunya i a 
la UOC per al curs 2011-2012. Aquest augment no es va poder aplicar perquè a la 
data que es va aprovar, l’Institut del Teatre ja havia iniciat les matrícules. D’altra 
banda, s’elimina, per no ser aplicable, el descompte per famílies nombroses, i 
s’incorpora un preu nou per assignatura completa de formació continuada que 
acostuma a durar tot un curs acadèmic. 
 
Per aplicar els crèdits ECTS (European Crèdit Transfer System) en grau de Dansa i 
Grau en Art Dramàtic, es pren com a referència el Decret 365/2011 de 12 de juliol pel 
qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya i a la UOC per al curs 2011-2012, annex 1, art 2.1.3, que correspon als 
estudis amb coeficient d’estructura docent C. S’afegeix el pagament fraccionat de 
l’import de la matrícula i una penalització de 40 euros per rebut retornat. 
 
El preu dels Màsters Oficials, augmenta un 3,59 % i desapareix la correcció que es 
feia del crèdit ECTS i el crèdit pla antic, deixant el preu segons el Decret de la 
Generalitat. 
 
Pel que fa a l’escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, el preu per 
crèdit i la prova d’accés, augmenten un 7,62%. Dins del punt 2.3. d’Assignatura solta, 
s’incorpora un apartat de reconeixement de crèdits cursats a l’Institut del Teatre, 
s’aplicarà el 25% del preu unitat de crèdit vigent al mateix institut, com es contempla 
en les altres escoles (CSD i ESAD). 
 
En l’epígraf III d’assegurances escolars, els imports varien amb un increment de l’11%, 
d’acord amb les tarifes que estableix la companyia d’assegurances. 
 
Els epígrafs IV i V es mantenen sense variacions. Pel que fa a l’epígraf VI de serveis 
d’obtenció de documents, augmenta un 2% i presenta alguns canvis en el seu 
contingut amb una estructura molt més simplificada, i puja el preu de l’àmbit d’Espanya 
a 8 euros per tal d’ajustar-ho al cost real. 
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Vista la memòria econòmico-financera formulada de conformitat amb allò que preveu 
l’art. 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, 
de Taxes i Preus Públics. 
 

Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 

Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà 
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través 
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de 
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals podran emanar al respecte 
disposicions interpretatives i clarificadores. 
 

Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de 
l’àmbit de les seves competències, podran desenvolupar el que es disposa en la Llei 
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals. 
 

Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les 
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt 
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna 
d’elles. 
 

Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals hauran d’acordar 
la imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents 
ordenances fiscals. 
 

Vist l’article 16.2 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances 
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs. 
 

Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les 
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la 
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes 
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les 
corresponents ordenances fiscals. 
 

Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, els quals faculten respectivament les 
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial. 
 

Vist l’article 111 de la Llei 7/1985, i els articles 15 a 19 del TRHL, relatius al 
procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances fiscals. 
 

Vist l’informe emès per l’Interventor delegat sobre la proposta de modificació de les 
Taxes de l’Organisme autònom Institut del Teatre. 
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Vista la Circular 10/07, sobre tramitació de modificacions d’ordenances, taxes i preus 
públics. 
 
Vist l’apartat 4.1.4, b) de la Refosa 1/2011, i publicada al BOPB de 23 de setembre de 
2011, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança 
Fiscal de Taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en allò que afecta a 
l’apartat “Serveis i activitats”, epígraf I “Serveis administratius. Curs acadèmic 2012-
2013”; epígraf II “Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2012-2013”; epígraf III 
“Assegurances escolars” i epígraf VI “Serveis d’obtenció de documents”, en la forma 
que resulta de l’annex. 
 
Segon.- EXPOSAR al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent, 
així com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des 
del següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop 
finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, tret 
que la Junta General de l’Institut del Teatre no hagués ratificat la proposta que en dóna 
causa. 
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre 
de les modificacions introduïdes, les qual entraran en vigor l’endemà de la publicació al 
citat Butlletí. 
 
Sisè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les 
Ordenances a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i a la 
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació 
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de 
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances, i l’article  65.3 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
El portaveu del Grup d’ ICV-EuiA-EPM, Sr. Mañas, sol.licita la paraula per anunciar 
l’abstenció del seu Grup. El motiu és que estem, puntualitza, per norma general, 
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d’acord amb totes les tarifes aprovades però algunes, considerem, han pujat 
excessivament d’una forma arbitrària i sense justificació en alguns casos concrets 
d’algunes tarifes concretes. Per això, ens abstenim en aquest punt. 
 
I el Ple n’acordà per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents 
dels partits polítics de Convergència i Unió, del grup Popular, del grup polític 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, del grup dels Socialistes de Catalunya i 
l’abstenció i del grup d’Iniciativa per Catalunya – Verds, sent el resultat definitiu de 46 
vots a favor i 4 abstencions, l’aprovació. 
 
Servei de Programació 
 
10.- Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit al 
Pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l’exercici de 2012 i donar 
compte del corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. 
 
Dictamen de data 20 de març de 2012 sobre la modificació de crèdit 2/2012 
 
Vista la proposta de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, en què es considera 
necessari efectuar una modificació del pressupost de l’entitat de l’exercici 2012, 
d’acord amb el detall que es recull a la part dispositiva. 
 
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat 
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent. 
 
Vist el que estableixen els arts. 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost. 
 
Vist l’art. 5 i següents de les bases d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom 
de Gestió Tributària per a l’exercici 2012. 
 
Vista la Circular de la Intervenció 33/2012, sobre modificacions del pressupost. 
 
Vist l’informe de la Intervenció delegada. 
 
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 

 
 A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 2/2012 del Pressupost de 
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de l’exercici 2012, per un import total d’un 
milió d’euros (1.000.000) €, que es tramita mitjançant un suplement de crèdit i un crèdit 
extraordinari, finançats amb romanent líquid de tresoreria.  
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Pressupost de Despeses 
 
SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ  

    2/2012 

    

932/31000 Interessos d’operacions financeres 600.000,00 

  Total cap.3 600.000,00 

    

932/46200 Convenis col·laboració ajuntaments 400.000,00 

  Total cap. 4 400.000,00 

    

 Total modificació 2/2012 1.000.000,00 

 
Pressupost d’Ingressos 
 

Finançament amb aplicació de romanent  líquid de tresoreria 
   

SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ  

87000 Romanent de tresoreria  1.000.000,00 

 
Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò 
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils 
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut aquest 
termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats 
 
Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Cinqué.- 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. 
 
Dictamen de data 21 de març de 2012 sobre la modificació de crèdit 7/2012. 

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 
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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 7/2012 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 cinquanta-quatre milions nou-cents 
cinquanta-quatre mil quatre-cents vint-i-un euros amb seixanta-dos cèntims 
(54.954.421,62) €, amb el detall que es recull en l’annex, que es considerarà part 
integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò 
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
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aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
11.- Dictamen de data 14 de març de 2012, que proposa l’aprovació inicial dels 
nous Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
El ple de la Diputació, en sessió ordinària de data 30 de juny del 1988, va acordar 
aprovar els primers estatuts reguladors de l’Organisme Autònom Local de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona (en endavant ORGT), amb la finalitat de 
prestar assistència tècnica als ajuntaments de la província, l’exercici de les seves 
funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.  
 
Les funciones desenvolupades per l’ORGT han d’assolir en el dilatat període 
transcorregut entre la seva creació i l’any 2012 un elevat índex d’eficiència per: 
 

 L’especialització del seu personal tècnic. 

 L’establiment de múltiples vies de col·laboració interadministrativa i 
col·laboració social. 

 Les economies d’escala dimanants d’un projecte global de volum creixent. 
 
Els objectius bàsics actuals de l'ORGT són: 
 

 Ampliar i millorar els serveis oferts, de mode que l’assistència tècnica prestada 
mitjançant l’ORGT s’estengui a més municipis i actuacions. 

 Gestionar amb criteris de modernitat i eficiència, procurant l’optimització de 
recursos humans i materials, per tal que tots els municipis puguin prestar als 
ciutadans serveis tributaris de qualitat, al mínim cost econòmic. 

 
L'any 2011, les funcions desenvolupades i el nombre de municipis en què es porten a 
terme poden agrupar-se de la forma següent: 
 
- Recaptació voluntària: 298 ajuntaments. 
- Recaptació executiva: 299 ajuntaments. 
- Gestió de l'impost sobre béns immobles: 277 ajuntaments. 
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- Gestió de l'impost sobre activitats econòmiques: 289 ajuntaments. 
- Gestió de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica: 291 ajuntaments. 
- Gestió de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (altes): 307 ajuntaments 
- Gestió d'altres tributs de cobrament periòdic: 286 ajuntaments. 
- Gestió de l'impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: 

272 ajuntaments 
- Inspecció per delegació de l'impost sobre activitats econòmiques: 289 ajuntaments. 
- Recaptació voluntària i executiva de multes: 171 ajuntaments. 
 
El volum de recaptació des de l’any 1990 a 2011 s’ha multiplicat per més de 11 i el 
nombre d’oficines ha passat de 38 a 101. Tanmateix, i sent de considerable magnitud 
la xifra de recaptació total de 2011, de 1.335,2 milions d’euros, no és prou significativa 
de l’esforç i extensió de les funcions de l’ORGT, doncs el canvi ha estat sobre tot 
qualitatiu, al ampliar l’abast de la delegació a les funcions integrants del capítol de 
Gestió tributària, que comporten major dificultat i complexitat. 

 
Els estatuts de l’ORGT s’han modificat en diverses ocasions per adaptar-se al canvis 
legals produïts des de la constitució de l’Organisme i, també, per donar una resposta 
adequada a l’augment quantitatiu i qualitatiu de les funcions delegades pels 
ajuntaments. Tanmateix, en el moment actual es creu convenient aprovar un nous 
estatuts, enlloc de modificar-los alguns del seus articles, perquè els canvis necessaris 
per adaptar el funcionament de l’Organisme a la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim 
jurídic i procediment de les administracions publiques de Catalunya són importants, 
com també ho són els canvis organitzatius necessaris per donar una resposta 
adequada a l’augment quantitatiu i qualitatiu de les funcions delegades 
 
Vist que l’article 201, del decret 179/95, de 13 de juny, pel que s’aprovà el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals a Catalunya (en endavant ROAS), regula el 
procediment per l’aprovació dels estatuts dels organismes autònoms locals. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 9 apartat e) dels estatuts de l’ORGT 
vigents, la competència de proposar l’aprovació d’un nous estatuts correspon a la 
Junta de Govern de l’ORGT, i que la seva aprovació correspon al ple de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb allò disposat a l’article 201.1 del ROAS.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, a proposta de la 
junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària i previ dictamen favorable de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, es proposa al 
president que elevi al ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents,   
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment els nous estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el 
text dels quals s’adjunten com annex I. 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient, als tràmits d’informació pública dels interessats 
durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de reclamacions i 
al·legacions, mitjançant edicte publicat al BOPB, al DOGC, a un dels mitjans de 
comunicació escrita i a la Seu Electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària; en el 
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benentès, que en el cas que no hi hagi reclamacions ni al·legacions durant el termini 
d’informació pública, s’entendran aprovats definitivament els nous estatuts sense 
ulterior tràmit, mes que la publicació dels estatuts. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
 
12.- Dictamen de data 15 de març de 2012, que proposa l’adjudicació de la 
realització d’una operació de tresoreria amb l’ORGT de 50 milions d’euros 
destinada a finançar parcialment bestretes que l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona atorga als ajuntaments a compte de la recaptació 
dels tributs municipals. 
 
En data 1 de març de 2012 el president de la Diputació de Barcelona va dictar un decret, 
amb caràcter d'urgència, pel qual s'iniciava la tramitació de l'expedient per concertar una 
operació d'endeutament a curt termini, per un import de cinquanta milions d'euros, 
destinats a finançar parcialment les bestretes que l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona atorga als ajuntaments a compte de la recaptació dels tributs 
municipals. Aquest decret es porta per a la seva ratificació en aquesta Junta de 21 de 
març de 2012. 
 
A les 10:30 del dia 15 de març de 2012, s'ha procedit a l'obertura de les ofertes 
presentades per les següents entitats: 
 

Entitat Import ofertat tipus diferencial tipus total 
BANCO SANTANDER 15.000.000,00 - 2,50% 
CAIXABANK 25.000.000,00 2,00% - 
BANESTO 15.000.000,00 2,50% - 
BBVA 25.000.000,00 3,10% - 
 

A les 12:19 del dia 15 de març, s'ha presentat al Registre una nova oferta que no s'ha 
obert i ha quedat exclosa per haver-se presentat fora del termini establert a les 
condicions.   
 
Vist l'informe del tresorer de la Diputació de Barcelona on es proposa l'adjudicació a les 
tres primeres propostes més avantatjoses, fins a cobrir l'import total demanat. 
 
Vist l'article 26.1. lletra m) i 26.2 dels Estatuts de l'Organisme de Gestió Tributària, sobre 
les competències reservades a la Diputació, el qual estableix que correspondrà al Ple de 
la Diputació de Barcelona l'adopció dels actes administratius definitius, quan la seva 
aprovació exigeix una majoria especial, precepte que s’ha d’entendre que és d’aplicació 
preferent sobre l’article 9 apartat l) del Estatuts, que disposa que és competència de la 
Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària aprovar la concertació d’operacions 
de crèdit.  
 
Vist l'article 47.2.lletra l) de la Llei de Bases de Règim Local i, en el mateix sentit, l’article 
114.3 lletra i) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, quan 
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disposen que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la 
corporació per a l'aprovació d'operacions financeres quan el seu import superi el 10% 
dels recursos ordinaris del seu pressupost i, en aquest cas, l’operació de tresoreria 
projectada ultrapassa l’import del propi pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable es proposa al ple 
de la Diputació de Barcelona que, previ dictamen favorable de la comissió informativa i 
de seguiment d'Hisenda i Recursos Interns, adopti el següent 

 
ACORD 

 
Únic.- Acceptar la proposta de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària i, 
en conseqüència, adjudicar l’operació de tresoreria de 50 milions d’euros projectada a les 
següents entitats bancàries.” 
 

Adjudicacions Import ofertat tipus diferencial tipus total 

BANCO SANTANDER 15.000.000,00  2,50% 

CAIXABANK 25.000.000,00 2,00%  

BANESTO 10.000.000,00 2,50%  

 
I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
 
13.- Dictamen de data 15 de març de 2012, que proposa l’aprovació de l’acord 
assolit en la mesa de negociació de matèries comunes de data 2 de març de 
2012 instituïda a l’empara de l’article 36.3 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril. 
 
Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, (ORGT) en sessió de data 21 de març de 2012, ha aprovat un Dictamen el 
tenor literal del qual és el següent: 
 

"L’article 36.3 de la llei 7/2007, de 12 d’abril, Estatut bàsic de l’empleat públic 
(EBEP), estableix que per a la negociació de totes aquelles matèries i condicions de 
treball comunes al personal funcionari i laboral de cada Administració Pública, es 
podrà constituir una Mesa General de Negociació de matèries comunes, amb la 
composició que es preveu en els paràgrafs segon i tercer del referit article. 
 
En data 26 de març de 2009, es va constituir en el si de l’Organisme de Gestió 
Tributària, (ORGT) la Mesa prevista al ja esmentat article 36.3 de l’Estatut bàsic de 
l'empleat públic, amb la presència de la representació de l'ORGT i la de les 
organitzacions sindicals UGT i COU, en reunir els requisits establerts a l’assenyalat 
article. 
 
D’aleshores ençà la Mesa ha desenvolupat les seves reunions i ha anat assolint 
sengles acords que han concretat, perfilat i configurat el conjunt de matèries i 
condicions de treball comunes del personal funcionari i del personal laboral de 
l'ORGT vigents a data d’avui.  
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Com a resultat del procés de negociació encetat novament el passat mes de febrer 
per tractar diferents temes subjectes a negociació col·lectiva, les parts van 
considerar la conveniència de debatre les propostes que requerien d’una immediata 
implementació, tot això sense perjudici d’arribar en el futur a nous acords. 
 
Fruit d’aquest procés negociador, en sessió de data 2 de març de 2012, han estat 
assolits els següents acords, dels quals s’annexen els textos finals: 
 

 Prorrogar per a l’any 2011 els criteris de productivitat aprovats per al període 
2007 i 2009, i que han regit la seva percepció fins a l’actualitat, en virtut d’acords 
assolits entre les parts. 

 Endegar un procés de negociació per adequar aspectes de la regulació de la 
productivitat que, sense afectar als seus criteris bàsics, permetin modular la seva 
percepció, per adequar-los a una millor estructura d’abonament. 

 En relació al compliment dels objectius de l’any 2011, les parts es comprometen 
a fer una valoració dels mateixos, tenint en compte les circumstàncies en què en 
alguns casos s’han tingut que materialitzar, abans de la data prevista per al seu 
pagament d'enguany. 

 Mantenir la vigència de la millora social del “tiquet restaurant”, fins el 31 de 
desembre de 2012, amb les mateixes condicions. 

 Determinar la compensació del festiu laboral que enguany coincideix amb 
dissabte (8 de desembre), per un dia de dispensa, a gaudir fins el 31 de 
desembre de 2012. 

 
Vist que disposa l’article 38.3 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic segons el qual 
els Acords assolits en el si de les Meses de Negociació corresponents, per a la 
seva validesa i eficàcia, han de ser aprovats de manera expressa i formal pels 
òrgans competents de cada Administració Pública. 
 
Vist el que disposa l’article 26.2.a), en relació al 26.1.f) i al 9.f) dels Estatuts de 
l'ORGT, en virtut dels quals correspon al Ple de la Diputació de Barcelona 
l’aprovació dels Acords assolits en la negociació col·lectiva. 
 
Atès l’exposa’t, aquesta Presidència proposa, que per la Junta de Govern s’adopti 
el següent 

ACORD 
 
Únic.- Elevar al Ple de la Diputació de Barcelona, per a la seva aprovació, l’Acord 
assolit en el si de la Mesa de Negociació de matèries comunes de l’Organisme de 
Gestió Tributària, en sessió de data 2 de març de 2012, d’aplicació al personal 
funcionari i al personal laboral, el qual s’acompanya con annex I." 

 
Vist el que disposa l’article 26.2.a), en relació al 26.1.f) dels Estatuts de l’ORGT, en 
virtut dels quals correspon al ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació dels Acords 
assolits en la negociació col·lectiva. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable es proposa al ple 
de la Diputació de Barcelona que, previ dictamen favorable de la comissió informativa i 
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de seguiment d'Hisenda i Recursos Interns, el ple de la Diputació de Barcelona, en ús 
de les atribucions que té conferides, adopti el següent 

 
ACORD 

 
Únic.- Aprovar l’Acord assolit en el si de la Mesa de negociació de matèries comunes 
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 2 
de març de 2012, d’aplicació al personal funcionari i al personal laboral, el qual 
s’acompanya com annex I. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
 
14.- Dictamen de data 22 de febrer de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació 
i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en data 26 de gener de 2012 acordà 
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit 
acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, en data 26 de gener de 2012 a favor de la Diputació de 
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Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I.- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids 
urbans 
 
 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 directes. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 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.- La declaració de crèdits incobrables i baixes per referència, en relació als ingressos 
de dret públic municipal respecte dels quals hagin estat delegades en la Diputació de 
Barcelona les funcions de recaptació i quan concorrin les causes previstes 
normativament per a dita declaració. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
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 dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
 
15.- Dictamen de data 20 de febrer de 2012, que proposa l’acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pallejà de la 
taxa pel servei de recollida de residus, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació. 
 
El ple de l’Ajuntament de Pallejà en data 26 de gener de 2012 acordà la modificació de 
la delegació de la taxa pel servei de recollida de residus 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. 
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Pallejà, en data 26 de gener de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la taxa pel servei de recollida 
de residus, que a continuació s’especifiquen: 
 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 recurs 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 
Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon.- 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 dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
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16.- Dictamen de data 8 de març de 2012, que proposa l’acceptació parcial de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en data 21 de novembre de 2011 
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió, 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. 
 
En el cas que ens ocupa, l’acord municipal d’ampliació de delegació fixa l’abast i el 
contingut de la delegació i la seva acceptació parcial ha estat informada favorablement 
per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. En concret, a 
l’informe de la Directora de Serveis d’Organització i Inspecció de 13 de febrer de 2012 
es posa de relleu que la Diputació no pot acceptar la delegació de la inspecció de cap 
impost sense tenir prèviament delegada la gestió del mateix, en tant que la majoria 
d’actuacions d’inspecció provenen de procediments de gestió tributària; en el cas de 
l’ICIO dites actuacions acostumen a tenir l’inici en un procediment de comprovació 
limitada. Tanmateix, això no és obstacle per acceptar la delegació de la taxa per la 
gestió i manteniment dels mercats municipals que es conté en el mateix acord de 
delegació de les actuacions d’inspecció de l’ICIO. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat, en data 21 de novembre de 2011 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen: 
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- Taxa per la gestió i el manteniment dels mercats municipals 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Recaptació de deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 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. 
 
2.- No acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat, en data 21 de novembre de 2011 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres perquè no va acompanyada de la delegació de la gestió de dit impost. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
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, sisè i setè 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 dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
 
17.- Dictamen de data 20 de febrer de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, 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 Sant Feliu de Llobregat en data 27 d’octubre i 22 de 
desembre 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 els susdits acords s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, en data 27 d’octubre i 22 de desembre de 2011 a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor de l’empresa 
transportista d’energia elèctrica. Preu públic per la prestació del servei d’atenció 
domiciliària i teleassistència. 
 
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació es deleguen són: 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recurs que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de 
data 27 d’octubre de 2011 en relació a suprimir la delegació efectuada a la Diputació 
de Barcelona, respecte a les funcions de gestió, liquidació i recaptació de la taxa per la 
prestació de serveis del cementiri. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació de data 
22 de desembre de 2011.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
 
18.- Dictamen de data 13 de febrer de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en data 20 de desembre de 
2011 acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant 
Fost de Campsentelles, en data 20 de desembre de 2011 a favor de la Diputació de 
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Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa de cementiri municipal 
 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 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 
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 dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
 
19.- Dictamen de data 13 de febrer de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa 
Susanna, 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 Santa Susanna en data 29 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 
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decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Santa Susanna, en data 29 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 unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
 
20.- Dictamen de data 22 de febrer de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic 
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació. 
 
El ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí en data 16 de gener de 2012 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
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inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, en data 16 de gener de 2012 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, 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. 
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 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. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, en data 16 de gener de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que 
a continuació s’especifiquen: 
 
I.- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Taxa ocupació sòl, subsòl i volada 
 
 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí 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. 
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 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Impost sobre 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. 
 
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.  
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 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.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 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. 
 
VI.- Taxa del servei de gestió de residus municipals. Taxa cementiri municipal. Taxa 
entrada vehicles – guals. Taxa mercat municipal 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII.- Taxa ocupació sòl, subsòl i volada 
 
 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. 
 
VIII.- Taxa per Llicències urbanístiques. Taxa per Llicències d’obertura establiments. 
Taxa per Llicències de primera ocupació. 
 
 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. 
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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. 
 
IX.- Taxa prestació serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en les 
activitats i instal·lacions. 
 
 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.- 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. 
 
 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.  
 
XI.- Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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XII.- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
XIII.- Taxa expedició documents administratius. Taxa parades mercat ambulant. Taxa 
retirada vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública. Taxa 
utilització de les instal·lacions culturals i recreatives municipals. 
 
 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. 
 
XIV.- Altres ingressos no tributaris: quotes urbanístiques, llar d’infants, execucions 
subsidiàries, concessions administratives i 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 quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
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21.- Dictamen de data 13 de febrer de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, 
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i 
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 

 
El ple de l’Ajuntament de Viver i Serrateix en data 28 de setembre de 2011 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Viver i 
Serrateix, en data 28 de setembre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen: 
 
I.- Taxa subministrament d’aigua 
 
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són: 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
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 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
Les funcions que, en relació a la recaptació d’aquest impost, es deleguen són: 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III.- Execucions subsidiàries 
 
Les funcions que en relació a la recaptació a les mateixes es deleguen són: 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV.- Taxes per expedició de documents. Taxa Llicències urbanístiques. Taxa ocupació 
sòl, subsòl i volada de la via pública. Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili 
i altres serveis socials assistencials. 
 
Les funcions que, en relació a la recaptació d’aquestes taxes, es deleguen són: 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V.- Sancions administratives 
 
Les funcions que en relació a la recaptació a les mateixes es deleguen són: 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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VI.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
Les funcions que, en relació a la recaptació d’aquest concepte, es deleguen són: 
 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.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar, no 
delegats en anteriors acords: 
 
Les funcions que, en relació a la recaptació d’altres ingressos, es deleguen són: 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Viver i 
Serrateix, en data 28 de setembre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
- Quotes d’urbanització. Contribucions especials. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
3.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Viver i Serrateix de data 28 
de setembre de 2011 en relació a revocar la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, respecte a les funcions de gestió i recaptació de la Prestació personal i de 
transport. 
 
4.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Viver i 
Serrateix, en data 28 de setembre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
I.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies púbiques 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. 
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 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. 
 
II.- Taxa de residus domèstics i taxa de residus comercials 
 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 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb les ampliacions, 
especificacions i modificacions de les delegacions de funcions que conté l’acord 
cinquè dels acords de delegació adoptats amb anterioritat pel ple de 28 de setembre 
de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la 
delegació abasta les facultats de gestió, liquidació i 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. 
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 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Impost sobre 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. 
 

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

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

per l’ORGT.  
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
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V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies púbiques 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. 
 
VII.-  Taxa de residus domèstics i taxa de residus comercials. 
 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. 
 
VIII.- Taxa subministrament d’aigua 
 
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són: 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
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 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX .- Taxes per expedició de documents. Taxa Llicències urbanístiques. Taxa ocupació 
sòl, subsòl i volada de la via pública. Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili 
i altres serveis socials assistencials. 
 
Les funcions que, en relació a la recaptació d’aquestes taxes, es deleguen són: 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X.- Contribucions especials 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI.- Quotes urbanístiques 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Execucions subsidiàries 
 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. 
 
XIII – Sancions administratives 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 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. 
 
XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar, 
no delegats en anteriors acords: 
 
Les funcions que, en relació a la recaptació d’altres ingressos, es deleguen són: 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 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 sisè, setè i vuitè 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 dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals 

22.- Dictamen de data 28 de febrer de 2012, que proposa deixar sense efecte el 
conveni marc de col·laboració signat al mes de juny de 2004, i aprovar el Pla 
Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Entorns de Montserrat i el Conveni Marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments  de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, 
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de 
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, 
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Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 

 
I. ANTECEDENTS I CONTINGUT DEL PLA MARC 
 
Vist que en data de 24 de febrer de 2004 es va finalitzar la redacció i signar el Pla 
Marc de recuperació i valorització de les finques forestals a l’Associació Entorns de 
Montserrat. 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, va aprovar en data de 25 de març de 
2004 la minuta del conveni marc de col·laboració, signat el 23 de juny de 2004, entre 
la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, 
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de 
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, 
Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat 
per a l’execució d’un Projecte de recuperació i valorització de l’àrea cremada dels anys 
80 i 90 a la zona de Montserrat. 
 
Atès que en data de 28 de setembre de 2006, el Ple de la Corporació va aprovar 
l’Addenda al conveni marc entre l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments esmentats per l’adhesió de 
l’Ajuntament d’Ullastrell al Pla Marc; document que es va signar en data de 20 
d’octubre de 2006. 
 
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 Entorns de Montserrat.  
 
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 Entorns de Montserrat, 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 Entorns de Montserrat (a partir d’ara, Associació) per a: 
 

 Posar en marxa un projecte forestal àgil i viable per als boscos dels Entorns de 
Montserrat; 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 
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efectiva pel subministrament continu a les indústries dins l'àmbit comarcal o 
supracomarcal. 

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

 
Aquest Pla Marc constitueix el document marc sobre el que s’estableix el “Conveni 
Marc de Col·laboració entre, la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Castellbell 
i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de 
Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç 
de Castellet, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat” (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 . 
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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 de 
Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol 
de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant 
Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i 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 als 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 dels Entorns de Montserrat inclosos a l’Associació de Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat formen part dels municipis de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, 
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de 
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, 
Vacarisses, Viladecavalls. El conjunt de municipis es troba dins de quatre comarques 
diferents: Anoia, Bages, Baix Llobregat i Vallès Occidental. 
 
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 el 23 de juny 
de 2004, entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, 
Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa 
de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, 
Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat 
per a l’execució d’un Projecte de recuperació i valorització de l’àrea cremada dels anys 
80 i 90 a la zona de Montserrat. La minuta de conveni va ser aprovada pel Ple de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de data de 25 de març de 2004. 
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Segon.- APROVAR el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit territorial de 
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, 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 de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, 
Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, 
Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses, 
Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per a 
l’execució d’un Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS 
AJUNTAMENTS DE CASTELLBELL I EL VILAR, CASTELLGALÍ, COLLBATÓ, EL BRUC, 
ESPARREGUERA, MARGANELL, MONISTROL DE MONTSERRAT, OLESA DE 
MONTSERRAT, RELLINARS, SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, SANT VICENÇ DE 
CASTELLET, ULLASTRELL, VACARISSES, VILADECAVALLS I L'ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS FORESTALS ENTORNS DE MONTSERRAT 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 ENTORNS DE MONTSERRAT, representat 
per la Presidenta, Sra. Adoració Jiménez Jiménez, assistida pel secretari de l’Associació, el 
Sr. Carlos Súnico Batchillería 

 
AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. 
Montserrat Badia Moreno, assistida per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Maria Ubach 
Fuentes 
 
AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Cristòfol Gimeno 
Iglesias, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Joan Lluís Obiols Suari 
 
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Ramon Ferrer Jané, 
assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Pilar Ferrer Garrido 
 
AJUNTAMENT DEL BRUC, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Carles Castro i Taboada, 
assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Elisabeth Udina Tormo 
 
AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Joan-Paül Udina 
Tormo assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Francesc Fernández Ferran  
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AJUNTAMENT DE MARGANELL, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Isabel Ramon 
Puig, assistida pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Sergi Trigo Gallardo 
 
AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Joan Miquel Rodríguez, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Belén Roca Bach 
 
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Salvador 
Prat Asensio, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Oscar González Ballesteros 
 
AJUNTAMENT DE RELLINARS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Albert Ferrer Martínez, 
assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Roca Sangüesa 
 
AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Albert Miralda Sellarés, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Alexandre Pallarès Cervilla 
 
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Joan Torres Perez, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Roger Cots Valverde 
 
AJUNTAMENT D’ULLASTRELL, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Joan Ballbé Herrero, 
assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Belen Trell Plaza 
  
AJUNTAMENT DE VACARISSES, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Salvador Boada 
Guàrdia, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Joan Amengual Torné 
 
AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Carles Rodríguez 
Herencia, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Joaquima Martínez Rodríguez 
 
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 Entorns de Montserrat considera de gran interès 
establir un pla a llarg termini per a la gestió conjunta d'alguns aspectes relacionats amb 
l'activitat forestal. 
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V. Els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, 
Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de 
Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls, 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 Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, 
Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant 
Vicenç de Castellet, Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns 
de Montserrat, van signar en data de 26 de juny de 2004, un Conveni Marc de col·laboració 
per a l’execució d’un projecte de gestió i millora de les finques forestals de la Entorns de 
Montserrat. 
 
Posteriorment, en data de 28 de setembre de 2006, el Ple de la Corporació va aprovar 
l’Addenda al conveni marc entre l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, 
la Diputació de Barcelona i els ajuntaments esmentats per l’adhesió de l’Ajuntament 
d’Ullastrell al Pla Marc; document que es va signar en data de 20 d’octubre de 2006. 
 
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 Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El 
Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, 
Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i 
l'Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, 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 
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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 Entorns de 

Montserrat 
 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 
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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 Entorns 
de Montserrat, 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 Entorns de Montserrat.  
 

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). 
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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.  

 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. 
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 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 
Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de 
Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de 
Castellet, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls, 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 
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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. 
 

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. 
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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.” 

 
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 Entorns de Montserrat. 

 
I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
23.- Dictamen de data 23 de febrer de 2012, que proposa l’aprovació de la 
modificació del Reglament de la Xarxa Local de Consum. 
 
Antecedents i justificació  
 
D’acord amb el que estableix l’art. 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local (LRBRL), són competències pròpies de la Diputació de 
Barcelona l’assistència i la cooperació, jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 
 
El 31 d’octubre de 2002 el Ple de la Diputació de Barcelona va acordar la constitució 
de la Xarxa Local de Consum, com a òrgan de participació dels ajuntaments per a 
dinamitzar i coordinar les polítiques de defensa de les persones consumidores i 
usuàries. 
 
El Ple de la Corporació en sessió de 28 de juliol de 2005 va aprovar inicialment el 
Reglament de la Xarxa Local de Consum, el qual va ser publicat esdevenint 
definitivament aprovat i publicat el seu text íntegre al BOPB en data 24 de setembre de 
2005. 
 
L’Assemblea de la Xarxa, de data 25 de febrer de 2011, va aprovar la proposta de full 
de ruta del procés de redefinició estratègica de la Xarxa Local de Consum elaborada 
per la Comissió Tècnica, que culminava el procés de redefinició estratègica iniciat en 
el 2010. 
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Aquesta proposta té cinc línies de treball i 29 accions concretes a desenvolupar durant 
els propers anys. Dues de les línies definides pel full de ruta són: 
 
 Incorporar altres actors i augmentar la capacitat d’influència de la Xarxa.  
 Potenciar la implicació dels responsables polítics municipals i definició d’objectius i 

estratègies de les polítiques locals de consum.  
 
En relació amb aquestes línies de treball, l’Assemblea va aprovar l’acció 3.6: Definir un 
marc possible de relació de la XLC amb altres administracions públiques de l’àmbit 
estatal, europeu i internacional, i l’acció 4.5: Modificar el Reglament de la XLC per a 
incloure una secretaria tècnica. 
 
La implementació d’aquestes accions implica la modificació del Reglament de la Xarxa 
Local de Consum amb dues finalitats complementàries: millorar i agilitar el 
funcionament dels òrgans i preveure la possibilitat d’incorporar altres ens locals, més 
enllà dels municipis, que, amb l’actual redacció del Reglament, resulta impossible, i 
d’aquí que calgui tramitar la seva modificació d’acord amb els procediments legalment 
establerts. 
 
L’aprovació de la modificació del Reglament de la Xarxa Local de Consum, s’ha 
d’ajustar al procediment general establert per a l’aprovació de les ordenances i 
reglaments locals, a l’article 49 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (LRBRL) i a l’article 178 del Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLM). 
 
Així mateix, a l’esmentat procediment li són d’aplicació els articles 60 i ss del 
reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(ROAS). 
 
El procediment a seguir és el següent: 
 

1. Creació de la Comissió d’estudi encarregada de redactar el text actualitzat del 
Reglament i la nova minuta del Conveni marc d’adhesió de la Xarxa Local de 
Consum. 

 
Per Decret de la Presidència de data 24 de gener de 2012 (D 249/12) es va aprovar 
constituir dita Comissió d’estudi, la qual en la seva reunió de data 23 de febrer de 
2012, va redactar la memòria tècnica justificativa així com els textos esmentats al 
paràgraf anterior i que són els que se sotmeten a aprovació, previ l’informe favorable 
preceptiu de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones. 
 

2. Aprovació inicial pel Ple de la Corporació. 
3. Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies 

perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Aquest tràmit s’haurà d’efectuar mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a uns dels 
mitjans de comunicació escrita diaris i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
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4. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats, si s’escau, i 
aprovació definitiva del Ple. 

 
En el cas que es presentin reclamacions o suggeriments, s’hauran de resoldre i 
proposar la seva estimació o desestimació total o parcial i formular la corresponent 
proposta d’aprovació definitiva. L’aprovació definitiva correspondrà al Ple de la 
Corporació que haurà d’adoptar l’acord per majoria simple.  
 
Si no es formulen reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu. 
 
En ambdós supòsits, la Diputació de Barcelona haurà de trametre l’acord d’aprovació 
definitiu, en el seu cas, i la còpia íntegra i fefaent a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies. 
 

5. L’entrada en vigor de la modificació del Reglament es farà d’acord amb el que 
disposa l’article 70 de la LRBRL: les ordenances s’hauran de publicar al Butlletí 
Oficial de la Província i no entraran en vigor fins que s’hagi publicat 
completament el seu text i hagi transcorregut el termini de quinze dies establert 
a l’article 65.2 de LRBRL. 

 
Igualment, d’acord amb l’article 66 del ROAS, s’ha de publicar, en tot cas, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Vice-
presidència quarta i Presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones sotmet a 
la consideració de la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones per a la seva elevació al Ple, la proposta que segueix, per tal que, si ho 
estima oportú, s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació del Reglament de la Xarxa Local de 
Consum de conformitat amb la memòria tècnica realitzada, seguint el procediment i 
conforme a les justificacions manifestades en la part expositiva d’aquest dictamen, 
d’acord amb les modificacions que es detallen tot seguit: 
 
1a pàgina 
 
On diu: “TAULA” 
Ha de dir: “SUMARI” 
 
S’ha eliminat el punt “Presentació” 
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Preàmbul,  
 
On diu que: “la Diputació de Barcelona ve desenvolupant aquest àmbit amb els 
municipis de la província. En concret, des de l’any 1991 s’han signat 200 convenis de 
col·laboració en matèria de defensa dels consumidors i usuaris”; 
 
ha de dir: “de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la defensa de consumidors i 
usuaris”.  
 
On diu : “La Xarxa Local de Consum s’ha configurat com un òrgan de participació dels 
municipis que serveixi per facilitar el disseny i cooperar en el desenvolupament 
d’accions de protecció i defensa dels consumidors en l’àmbit local. L’esmentada 
participació s’instrumenta jurídicament mitjançant la formalització i signatura d’un 
conveni marc d’adhesió, el model del qual va ser aprovat per la Comissió de Govern 
de la Diputació de Barcelona de data 30 de gener de 2003 i publicat al BOPB núm. 42 
en data 18 de febrer de 2003, pp. 21-23”; 
 
ha de dir: “L’aprovació l’any 2010 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol, que aprova el Codi 
de Consum de Catalunya, reconeix una funció important als Consells Comarcals, en 
l’àmbit de la defensa dels drets de les persones consumidores. És per això que la 
Xarxa Local de Consum s’ha de configurar com un òrgan de participació dels ens 
locals de la província de Barcelona que ha de servir per promoure polítiques públiques 
de consum i per facilitar el desenvolupament d’accions de protecció i defensa dels 
consumidors en l’àmbit local”. 
 
Articles, 1; 2; 6; 13; 14.1.b); 15; 22.2; 24.1; 32.b);36; 37; 38 i 39 on diu: “municipis”; 
 
ha de dir: “ens locals”. 
 
Articles 1 i 2, on diu: “serveis públics de defensa del consumidor”;  
 
ha de dir: “serveis públics de consum”. 
 
Article 8. apartat b), on diu: “l’establert”; 
 
ha de dir: “allò que s’estableix”. 
 
Article 14.1. apartat a), on diu: “La presidència delegada de l’Àrea de Salut Pública i 
Consum i cinc membres en representació de la Diputació de Barcelona, com a 
promotora, que seran designats per el Ple de la Corporació “; 
 
ha de dir: “El Diputat/da de la Diputació de Barcelona que tingui conferides 
competències concretes en matèria del servei públic de consum i un representant de 
cada grup polític de la Diputació de Barcelona, que seran designats per l’òrgan 
competent”. 
 
Article 18.1., on diu: “L’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum serà 
presidida pel Diputat/da responsable de l’Àrea de la Diputació de Barcelona que tingui 
adscrits els serveis de defensa del consumidor”; 
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ha de dir: “L’Assemblea General de la XLC serà presidida pel Diputat/da de la 
Diputació de Barcelona que tingui conferides competències concretes en matèria del 
servei públic de consum”. 
 
Article 18.2., s’afegeix al final del paràgraf el text següent: “i que substituirà al 
President/a en cas d’absència”. 
 
Article 23.1., on diu: “La Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum estarà 
presidida pel Diputat o per la Diputada responsable de l’Àrea de la Diputació de 
Barcelona que tingui adscrits els serveis de defensa del consumidor”; 
 
ha de dir: “La Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum serà presidida pel 
Diputat/da de la Diputació de Barcelona que tingui conferides competències concretes 
en matèria del servei públic de consum”. 
 
Article 23.2., on diu: “La Vicepresidència recaurà en el Coordinador de la mateixa 
Àrea de la Diputació que tingui adscrits els serveis de defensa del consumidor”; 
 
ha de dir: “La Vicepresidència recaurà en el regidor/a que hagi estat designat 
Vicepresident/a de l’Assemblea General”. 
 
Article 23.3., paràgraf segon on diu: “La Secretaria Tècnica serà exercida per un 
funcionari o funcionària de la unitat de la Diputació de Barcelona que tingui adscrits els 
serveis de defensa del consumidor”; 
 
ha de dir: “La secretaria tècnica serà exercida pel/la cap de l’òrgan administratiu de la 
Diputació de Barcelona responsable del servei públic de consum”. 
 
Article 24.1., paràgraf segon, on diu: “per consens entre els municipis”;  
 
ha de dir: “per consens entre els representants dels ens locals”. 
 
Article 24.2., on diu: “Seran convidats a participar a les sessions de la Comissió 
Coordinadora amb veu però sense vot un representant de cada grup polític de la 
Diputació de Barcelona”; 
 
ha de dir: “Seran convidats a participar a les sessions de la Comissió Coordinadora 
amb veu però sense vot els representants dels grups polítics de la Diputació de 
Barcelona designats per a l’Assemblea General”.  
 
Article 27., s’afegeix el punt 3, “En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida 
celebració de la sessió serà d’un terç del nombre total dels membres amb dret a vot. 
En segona convocatòria, mitja hora més tard, serà suficient la presència de tres 
membres; aquests quòrums hauran de mantenir-se al llarg de la sessió. En qualsevol 
cas es requereix l’assistència del President i del Secretari o d’aquelles persones que 
legalment els puguin substituir”. 
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Article 28.2., on diu: “El càrrec de la Presidència serà ocupat pel Diputat/ada 
responsable de l'Àrea de la Diputació de Barcelona que tingui adscrits els serveis de 
defensa del consumidor”;  
 
ha de dir: “El càrrec de la Presidència serà ocupat pel/la Diputat/da de la Diputació de 
Barcelona que tingui conferides competències concretes en matèria del servei públic 
de consum”. 
 
Article 31.1., on diu: “La Presidència de la Comissió Tècnica serà exercida pel 
Coordinador de l’Àrea de la Diputació de Barcelona que tingui adscrits els serveis de 
defensa dels consumidors”;  
 
ha de dir: “La Presidència de la Comissió Tècnica serà exercida pel/la cap de l’òrgan 
administratiu de Diputació de Barcelona, responsable del servei públic de consum”. 
 
Article 31.2., on diu: “de la unitat de la mateixa Àrea de la Diputació de Barcelona que 
tingui adscrits els serveis de defensa dels consumidors”; 
 
ha de dir: “de l’òrgan administratiu del servei públic de consum de la Diputació de 
Barcelona”   
 
S’afegeix una disposició final: “L’entrada en vigor d’aquest Reglament es produirà un 
cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als arts. 65.2 i 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i una vegada s’hagi 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència a la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”. 
 
Segon.- SOTMETRE aquests acords a informació pública, per un termini de trenta 
dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels 
mitjans de comunicació escrita diaris i al tauler d’anuncis de la corporació, per a la 
formulació d’al·legacions i suggeriments. 
 
Tercer.- ESTABLIR que, un cop transcorregut aquest termini d’exposició pública, en 
cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial de la 
modificació del Reglament de la Xarxa Local de Consum esdevindrà definitiu. 
 
Quart.- ESTABLIR que, un cop aprovada definitivament la modificació del Reglament 
de la Xarxa Local de Consum, quedarà sense efecte l’anterior text de Reglament de la 
Xarxa Local de Consum publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
núm. 229, del 24 de setembre de 2005, a partir del termini de quinze dies hàbils 
transcorreguts des de que s’hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
la referència a la publicació íntegra del Text refós del Reglament de la Xarxa Local de 
Consum en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que es transcriu 
seguidament: 
 

“REGLAMENT DE LA XARXA LOCAL DE CONSUM 

  

SUMARI 
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Preàmbul  

 

TÍTOL I.  La Xarxa Local de Consum  
 
Article 1.- Objecte. 
Article 2.- Objectius. 
Article 3.- Activitats. 
Article 4.- Àmbit territorial.  
Article 5.- Àmbit temporal. 
 
TÍTOL II . Dels membres de la Xarxa Local de Consum 
  
Article 6.- Incorporacions. 
Article 7.- Formalització de les incorporacions. 
Article 8.- Drets i obligacions dels membres. 
Article 9.- Exercici dels drets. 
Article 10.- Pèrdua de la condició de membre. 

 
TÍTOL III . Dels òrgans de la Xarxa Local de Consum 

 
Capítol I.Disposicions generals sobre els òrgans  
  
Article 11.- Òrgans. 
Article 12.- Règim jurídic dels òrgans col·legiats. 
  
Capítol II. De l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum 
  
Article 13.- Concepte. 
Article 14.- Composició. 
Article 15.- Designació de representants. 
Article 16.- Caràcter de les sessions. 
Article 17.- Funcions. 
Article 18.- Presidència, Vicepresidència i Secretaria de l’Assemblea. 
Article 19.- Convocatòria i ordre del dia de les sessions. 
Article 20.- Quòrum d’assistència a les sessions.  
Article 21.- Acta de les sessions. 
 

  Capítol III.  De la Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum 
  
Article 22.- Concepte i composició. 
Article 23.- Presidència, Vicepresidència i Secretaria tècnica. 
Article 24.- Representants municipals i membres convidats. 
Article 25.- Funcions. 
Article 26.- Caràcter de les reunions.  
Article 27.- Quòrum de votació i registre de les sessions. 
  
Capítol IV.  De la Presidència 
  
Article 28.- Concepte. 
Article 29.- Funcions.  
  
Capítol V.  De la Comissió Tècnica 
  
Article 30.- Concepte i composició. 
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Article 31.- Presidència i Secretaria tècnica de la Comissió. 
Article 32.- Designació de representants. 
Article 33.- Funcions. 
Article 34.- Caràcter de les sessions. 
Article 35.- Caràcter i funcionament de les reunions. 
 
TÍTOL IV. Comunicació de les decisions de la Xarxa Local de Consum 
 
Article 36.- Tràmits de constitució i representants de les entitats membres.  
Article 37.- Components de la Comissió Tècnica. 
Article 38.- Modificacions dels components dels òrgans col·legiats i memòria. 
Article 39.- Decisions d’especial transcendència. 
 
Disposició Final 

 
REGLAMENT DE LA XARXA LOCAL DE CONSUM 

  
PREÀMBUL 

  
En data 31 d’octubre de 2002 va ser aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona la 
creació de la Xarxa Local de Consum, amb la finalitat que constitueixi una eina eficaç per als 
municipis, i que, alhora, potenciï i millori la política de col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit de la defensa de consumidors i usuaris. 
  
L’experiència ha estat fructífera i ben valorada pels municipis. No obstant això, la situació 
que presenten els serveis municipals de defensa del consumidor, la seva dispersió, 
heterogeneïtat, mancances i insuficiències i les difícils perspectives de futur d’algun 
d’aquests serveis exigia modificar l’actual política de col·laboració. 
  
La Xarxa Local de Consum ha estat creada per ajudar a superar aquesta situació, a 
consolidar i millorar els serveis existents, a constituir-ne de nous on sigui possible i a dotar-
los d’eines i recursos.  
  
L’aprovació l’any 2010 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol, que aprova el Codi de Consum de 
Catalunya, reconeix una funció important al Consells Comarcals, en l’àmbit de la defensa 
dels drets de les persones consumidores. És per això que la Xarxa Local de Consum s’ha 
de configurar com un òrgan de participació dels ens locals de la província de Barcelona que 
ha de servir per promoure polítiques públiques de consum i per facilitar el desenvolupament 
d’accions de protecció i defensa dels consumidors en l’àmbit local. 

 
TÍTOL I La Xarxa Local de Consum  

 
Article 1.- Objecte 
 
La Xarxa Local de Consum (per acrònim, XLC) és una agrupació voluntària, sense 
personalitat jurídica pròpia, constituïda pels diversos serveis públics de consum dels ens 
locals de la província de Barcelona, que neix a proposta i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 
  
Article 2.- Finalitat 
 
La finalitat de la Xarxa Local de Consum és que els diversos serveis públics de consum dels 
ens locals de la província de Barcelona treballin de manera coordinada en la defensa dels 
consumidors i dels usuaris, i que comparteixin iniciatives, objectius i mitjans. 
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Article 3.- Activitats 
 
Per a la consecució de l'esmentada finalitat, des de la Xarxa Local de Consum es pretenen 
portar a terme les següents activitats:  
a) Cohesionar i dinamitzar les polítiques de defensa dels consumidors en l’àmbit local. 
b) Vetllar perquè tots els membre de la Xarxa estiguin dotats d’instruments suficients per 

garantir prestacions de qualitat. 
c) Enfortir les relacions entre els membres de la Xarxa, millorar l’intercanvi d’experiències i 

la recerca col·lectiva de recursos. 
d) Proposar estratègies per donar compliment al mandat legal de defensar els drets dels 

consumidors i dels usuaris. 
  

Article 4.- Àmbit territorial  
 
L'àmbit territorial de la Xarxa Local de Consum és la província de Barcelona. 
 
Article 5.- Àmbit temporal 
 
La durada de la Xarxa Local de Consum és indefinida. 
  
TÍTOL II . Dels membres de la Xarxa Local de Consum 
  
Article 6.- Incorporacions 
 
Poden ser membres de la Xarxa Local de Consum els ens locals de la província de 
Barcelona que hagin adoptat el corresponent acord d’adhesió.  
  
Article 7.- Formalització de les incorporacions 
 
La incorporació de les esmentades entitats a la Xarxa Local de Consum es produeix 
mitjançant la formalització i la signatura del corresponent conveni marc d’adhesió. 
 
Article 8.- Drets i obligacions dels membres 
 
Els membres de la Xarxa Local de Consum tenen els drets i les obligacions següents: 

 
a) Participar i gaudir dels serveis i accions que la Xarxa desenvolupi.  
b) Observar allò que s’estableix en el present Reglament i en els acords vàlidament 

adoptats pels òrgans de la Xarxa. 
c) Complir amb els acords adoptats en el conveni marc d'adhesió. 

 
Article 9.- Exercici dels drets 
  
Perquè un membre pugui exercir plenament els seus drets en una sessió de l’Assemblea 
General haurà de tenir l'esmentada condició amb anterioritat a la data de la convocatòria 
d'aquesta. En cas de no complir-se aquest requisit, se li podrà permetre participar a la 
mateixa amb veu però sense vot. 
  
Article 10.- Pèrdua de la condició de membre 
 
La condició de membre es perdrà: 
 
a) Per decisió voluntària d’aquest, mitjançant l'adopció de la corresponent resolució per 

l'òrgan competent.  
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b) Per resolució del conveni marc d'adhesió. 
 
TÍTOL III . Dels òrgans de la Xarxa Local de Consum 

 
Capítol I. Disposicions generals sobre els òrgans  
  
Article 11.- Òrgans 
 
Els òrgans de la Xarxa Local de Consum són els següents: 
 
a)  L'Assemblea General. 
b)  La Comissió Coordinadora. 
c)  La Presidència. 
d)  La Comissió Tècnica. 

  
Article 12.- Règim jurídic dels òrgans col·legiats 
  
1. El funcionament de l’Assemblea General s’ajustarà a les determinacions que regulen 
els òrgans col·legiats locals de caràcter participatiu, amb les especificitats que es 
determinen en el present Reglament, i tot això d’acord amb la Llei 7/1985, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, i la resta de normativa aplicable. 
 
2. El funcionament de la Comissió Coordinadora i de la Comissió Tècnica s’ajustarà a les 
prescripcions que es contenen en el present Reglament.  
  
Capítol II. De l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum 
   
Article 13.- Concepte 
 
L'Assemblea General és l'òrgan superior de decisió de la Xarxa Local de Consum i estarà 
formada per tots els ens locals membres que la integren. 
  
Article 14.- Composició 
 
1. L'Assemblea General estarà integrada pels membres següents: 
 

a) El Diputat/da de la Diputació de Barcelona que tingui conferides competències 
concretes en matèria del servei públic de consum i un representant de cada grup 
polític de la Diputació de Barcelona, que seran designats per l’òrgan competent. 

b) Un representant de cadascun dels ens locals membres.  
 

2. Els representants hauran de ser regidors o diputats de la respectiva corporació, o, 
excepcionalment, aquelles persones que exerceixin càrrecs en el municipi i siguin designats 
per l’òrgan competent. 
  
Article 15.- Designació de representants 
 
Els ens locals que participin en l’Assemblea hauran de notificar a la Secretaria de la Xarxa 
Local de Consum, amb caràcter previ a la celebració, el nom del seu representant i la 
designació adoptada per l’òrgan competent. 
  
Article 16.- Caràcter de les sessions 
 
L’Assemblea General tindrà caràcter ordinari o extraordinari: 
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a) Amb caràcter ordinari es reunirà un cop a l’any. 
b) L'Assemblea es reunirà amb caràcter extraordinari quan així ho decideixi la Presidència o 

ho sol·liciti la quarta part, al menys, del nombre legal de membres de la Xarxa Local de 
Consum. 

 
Article 17.- Funcions 
 
Les funcions de l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum són: 
 
a) Aprovar la memòria d’activitats.  
b) Aprovar la composició de la Comissió Coordinadora. 
c) Establir les línies estratègiques de la Xarxa Local de Consum. 
d) Avaluar l’activitat desenvolupada per la Xarxa Local de Consum. 
  
Article 18.- Presidència, Vicepresidència i Secretaria de l’Assemblea 
 
1. L’Assemblea General de la XLC serà presidida pel Diputat/da de la Diputació de 
Barcelona que tingui conferides competències concretes en matèria del servei públic de 
consum. 
 
2. La Vicepresidència de l’Assemblea de la Xarxa Local de Consum recaurà en un 
regidor, la designació del qual s’efectuarà per consens i que substituirà al President/a en cas 
d’absència. 
 
3. Les funcions secretarials seran exercides per la persona titular de la Secretaria de la 
Diputació de Barcelona o pel funcionari o funcionària en qui hagi delegat. 
 
Article 19.- Convocatòria i ordre del dia de les sessions 
 
1. Correspon a la Presidència convocar totes les sessions de l'Assemblea General. 

 
2. La data de celebració de la sessió es fixarà amb una antelació mínima de quinze dies, i 
la seva convocatòria es trametrà amb les formalitats pròpies que regeixen el funcionament 
dels òrgans col·legiats locals.     

 
3. A la convocatòria s'acompanyarà l'ordre del dia dels assumptes a tractar, així com la 
documentació corresponent. En les sessions extraordinàries, la convocatòria ha de incloure 
l'ordre del dia proposat pels qui han adoptat la iniciativa. 
 
4. L'ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d'urgència, pot ser ampliat si 
l'Assemblea General ho acorda per majoria absoluta, a proposta de la Presidència o de la 
quarta part dels seus membres. 
 
5. En el cas de les sessions extraordinàries, no poden tractar-se assumptes que no hagin 
estat inclosos en l'ordre del dia. 
  
Article 20. Quòrum d’assistència a les sessions  
 
1.  En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions serà d’un 
terç del nombre total dels seus membres.   
 
2. En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres 
membres; aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió.  
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3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones 
que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que les substitueixin.  
 
4. La sessió de l’Assemblea es desenvoluparà d’acord amb les determinacions que 
regulen els òrgans col·legiats locals, per bé que s’admetrà un torn de debat per a cada punt 
de l’ordre del dia, que no superarà els 40 minuts de duració, al final del qual, si s’escau, es 
sotmetrà a votació. 
 
5. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents.   
 
Article 21.- Acta de les sessions 
 
La Secretaria aixecarà acta de les sessions de l’Assemblea, que, com a mínim, farà 
referència a la data, hora i lloc de celebració, nombre i identificació dels assistents i acords 
adoptats.    
  
Capítol III.  De la Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum 
  
Article 22.- Concepte i composició 
 
1. La Comissió Coordinadora és l’òrgan de direcció de la Xarxa, i el màxim òrgan operatiu 
de delegació de l'Assemblea. 
 
2. La Comissió Coordinadora estarà integrada per la Presidència, la Vicepresidència, i els 
representants dels ens locals. 
 
Article 23.- Presidència, Vicepresidència i Secretaria Tècnica 
 
1. La Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum serà presidida pel Diputat/da 
de la Diputació de Barcelona que tingui conferides competències concretes en matèria del 
servei públic de consum.  
 
2. La Vicepresidència recaurà en el regidor/a que hagi estat designat Vicepresident/a de 
l’Assemblea General. 
 
3. La Secretaria Tècnica serà exercida pel/la cap de l’òrgan administratiu de la Diputació 
de Barcelona responsable del servei públic de consum. 
 
Article 24.- Representants municipals i membres convidats 
 
1. La Comissió estarà integrada per un nombre màxim d’11 representants dels diferents 
ens locals integrants de la Xarxa Local de Consum. 
 
La designació d’aquests membres s’efectuarà per consens entre els representants dels ens 
locals integrants de la Xarxa Local de Consum.  
 
2. Seran convidats a participar a les sessions de la Comissió Coordinadora amb veu però 
sense vot els representants dels grups polítics de la Diputació de Barcelona designats per a 
l’Assemblea General. 
 
Article 25.- Funcions 
 
La Comissió Coordinadora té com a funció principal coordinar l’activitat de la Xarxa Local de 
Consum i com a funcions específiques: 
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a) La representació davant altres administracions i institucions. 
b) Definir i proposar els projectes, plans i programes que haurà de desenvolupar la 

Comissió Tècnica d’acord amb les línies estratègiques marcades per l’Assemblea 
General. 

c) Proposar la carta de serveis de la Xarxa Local de Consum. 
d) Nomenar els membres de la Comissió Tècnica.  
e) Avaluar el treball de la Comissió Tècnica. 
 
Article 26.- Caràcter de les reunions  
 
La Comissió Coordinadora es reunirà, a convocatòria de la Presidència, amb caràcter 
ordinari un cop l’any i, amb caràcter extraordinari, quan ho sol·liciti un quaranta per cent dels 
seus membres o hi hagi circumstàncies que ho exigeixin. 
  
Article 27.- Quòrum de votació i registre de les sessions 
 
1. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels assistents. 
 
2. La Secretaria tècnica estendrà el corresponent registre de la reunió, on es detallaran 
els aspectes següents: 
 
a) Lloc, dia i data. 
b) Membres assistents. 
c) Decisions, si escau, i altres mesures adoptades. 
d) Qualsevol altre extrem que es consideri oportú consignar. 
 
3. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió serà d’un 
terç del nombre total dels membres amb dret a vot. En segona convocatòria, mitja hora més 
tard, serà suficient la presència de tres membres; aquests quòrums hauran de mantenir-se 
al llarg de la sessió. En qualsevol cas, es requereix l’assistència del President i del Secretari 
o d’aquelles persones que legalment els puguin substituir.  
 
Capítol IV.  De la Presidència 
  
Article 28.- Concepte 
 
1. La Presidència de la Xarxa Local de Consum és el representant ordinari de la Xarxa 

Local de Consum. 
2. El càrrec de la Presidència serà ocupat pel/la Diputat/da de la Diputació de Barcelona 

que tingui conferides competències concretes en matèria del servei públic de consum. 
 
Article 29.- Funcions 
 
1.   Correspondrà a la Presidència: 

 
a)   Convocar i presidir les reunions de l'Assemblea i de la Comissió Coordinadora. 
b)   Actuar com a portaveu de la Xarxa Local de Consum. 
c)   Representar a la Xarxa davant de persones, empreses, organismes i institucions. 
d) Qualsevol altra funció que li sigui delegada per l'Assemblea General o la Comissió 

Coordinadora, o que no estigui expressament atribuïda a altres òrgans de la Xarxa 
Local de Consum. 
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2.   El President té vot de qualitat en cas d'empat. 
  
Capítol V.  De la Comissió Tècnica 
  
Article 30.- Concepte i composició 
 
1. La Comissió Tècnica és l'òrgan executiu de la Xarxa Local de Consum. 
  
2. La Comissió Tècnica estarà constituïda per un nombre màxim de 21 persones, 
nomenades per la Comissió Coordinadora.  
 
Article 31.- Presidència i Secretaria tècnica de la Comissió 
 
1. La Presidència de la Comissió Tècnica serà exercida pel/la cap de l’òrgan administratiu 
de la Diputació de Barcelona, responsable del servei públic de consum. 
 
2. La Secretaria tècnica de la Comissió serà exercida per un funcionari o funcionària de 
l’òrgan administratiu del servei públic de consum de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 32.- Designació de representants 
 
Els vint membres restants seran designats per la Comissió Coordinadora, d’acord amb els 
criteris següents: 
 
a) 8 dels membres seran escollits entre el personal tècnic proposat per la Diputació de 

Barcelona. 
 
b) 12 dels membres seran escollits entre el personal tècnic dels ens locals o experts en la 

matèria. 
 
Article 33.- Funcions 
 
La Comissió Tècnica tindrà caràcter executiu i les seves funcions seran: 
 
a) Elaborar els projectes, plans i programes que proposi la Comissió Coordinadora. 
b) Plantejar a la Comissió Coordinadora les necessitats que la Xarxa pugui tenir en l’àmbit 

tècnic, econòmic i de formació. 
c) Fer propostes a la Comissió de nous programes o activitats o de modificació dels 

existents. 
d) Coordinar l’execució de les activitats i programes desenvolupats per la Xarxa Local de 

Consum.  
  
Article 34.- Caràcter de les sessions 
 
La Comissió Tècnica es reunirà, a convocatòria de la seva Presidència i, amb caràcter 
ordinari, una vegada al trimestre; amb caràcter extraordinari, es reunirà quan ho sol·liciti un 
quaranta per cent dels seus membres o hi hagi circumstàncies que ho exigeixin. 
 
Article 35.- Caràcter i funcionament de les reunions 
 
1. La Comissió Tècnica podrà celebrar reunions plenàries o en comitès reduïts, creats “ad 
hoc”.  
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2. La Secretaria tècnica estendrà el corresponent registre de la reunió, on es detallaran 
els aspectes següents: 
 

a) Lloc, dia i data; 
b) Membres assistents; 
c) Decisions, si escau, i altres mesures adoptades; 
d) Qualsevol altre extrem que es consideri oportú consignar. 

 
TÍTOL IV. Comunicació de les decisions de la Xarxa Local de Consum 
 
Article 36.- Tràmits de constitució i representants de les entitats membres  
 
Es comunicarà als ens locals i a la Diputació de Barcelona l’acord de constitució, el text del 
Reglament de funcionament aprovat i la relació dels representants de dites entitats que 
hagin estat designats com a membres de la Comissió Coordinadora. 
  
Article 37.- Components de la Comissió Tècnica 
 
Un cop constituïda la Comissió Coordinadora, la Secretaria tècnica comunicarà als ens 
locals adherits i a la Diputació de Barcelona, la relació dels components de la Comissió 
Tècnica. 
 
Article 38.- Modificacions dels components dels òrgans col·legiats i memòria 
 
Un cop l’any, la Secretaria tècnica notificarà als ens locals i a la Diputació de Barcelona les 
modificacions dels components d’ambdues comissions, i els lliurarà una memòria de les 
activitats desenvolupades per la Xarxa Local de Consum durant l’any anterior. 
  
Article 39.- Decisions d’especial transcendència 
 
Quan es prenguin decisions d’especial rellevància, i així ho acordi la Comissió 
Coordinadora, es comunicaran als ens locals adherits i a la Diputació de Barcelona. 
  
Disposició final 
 
L’entrada en vigor d’aquest Reglament es produirà un cop transcorregut el termini de quinze 
dies hàbils previst als arts. 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i una vegada s’hagi publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
la referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 

 
Cinquè.- NOTIFICAR l’aprovació de la modificació del Reglament de la Xarxa Local de 
Consum, en el termini de 15 dies a comptar des de la seva aprovació definitiva, a la 
Delegació del Govern a Catalunya - Subdelegació del Govern a Barcelona, i al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 
als efectes del que disposa l’article 56 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
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II.-  PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 

Obert aquest apartat, el Sr. President anuncia que per part del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal de la Diputació de Barcelona, s’ha 
presentat una MOCIÓ reclamant al govern de l’Estat espanyol i a la Generalitat de 
Catalunya l’aportació pressupostària en matèria de fons documentals 
corresponents als plans de foment de la lectura per a les biblioteques de 
titularitat municipal, i dóna la paraula a la Secretaria General per tal que doni lectura 
de la mateixa que diu així:  
 

D’acord amb la normativa legal vigent, les administracions públiques han de garantir i 
promoure el servei de lectura pública en els municipis. En concret, els municipis de 
cinc mil habitants o més han de prestar el servei de biblioteca local i els municipis de 
menys de cinc mil habitants han de rebre el suport de la comarca respectiva en la 
prestació del servei de lectura pública (Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases 
de règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i Llei 4/1993, de 18 de març, del 
sistema bibliotecari de Catalunya). 
 

En aquest context, i de forma complementària, l’article 2 del Decret 124/1999, de 4 de 
maig, sobre els serveis i el personal del sistema de lectura pública de Catalunya, 
determina, així mateix, que les diputacions provincials tenen encomanada la funció, 
entre altres, d’adquirir els fons de les col·leccions, col·leccions inicials de les 
biblioteques de nova creació i les adquisicions destinades al manteniment de les 
col·leccions bàsiques.   
 

Centrant-nos en aquesta funció de les diputacions d’adquisició i manteniment de fons 
documental, cal fer esment de les aportacions existents, almenys fins l’any 2010, entre 
la pròpia Diputació de Barcelona, a través de la Generalitat de Catalunya, i l’Estat 
espanyol. En aquest sentit, fruit de l’obligació de l’Estat de promoure plans de foment 
de la lectura, com a eines bàsiques pel dret a l’educació i a la cultura (article 4 de la 
Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas), la Diputació de 
Barcelona ha rebut històricament una aportació per aquest concepte, per al 
manteniment de fons documentals de les biblioteques, que per exemple, l’any 2009 va 
rebre 1.400.000€ i el 2010 la quantitat va arribar a 1.729.116€.  
 

Malgrat aquests antecedents, la realitat per a l’any 2011 va ser diferent: l’Estat va 
deixar de fer aquesta aportació al·legant que la Generalitat de Catalunya no complia 
amb els criteris d’estabilitat pressupostària, un motiu que creiem totalment inadmissible 
tenint en compte la situació d’ofec econòmic a la qual l’Estat té sotmeses les 
administracions públiques catalanes. 
 

En aquest sentit, doncs, atenent que és responsabilitat d’aquesta institució de reclamar 
a l’Estat la seva obligació de cooperar amb la resta d’administracions, a fi i efecte que 
la ciutadania no vegi vulnerats els seus drets a rebre el servei de lectura pública en els 
seus respectius municipis, i com a mostra de compromís d’aquesta institució amb tots 
els ajuntaments de la demarcació que cooperen amb ella en els serveis bibliotecaris. 
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Per tots aquests motius, el grup d’ERC-AM proposa al Ple de la Diputació de 
Barcelona l’aprovació dels següents acords: 
 

PRIMER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que insti al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte a fer efectiva l’aportació dels anys 2011 i 2012 a la Generalitat de 
Catalunya del fons per al foment de la lectura, qui posteriorment la remet a la Diputació 
de Barcelona, en concepte de manteniment de fons documental, i d’acord amb el 
criteri de població de referència, per a les biblioteques i altres serveis municipals que 
donen compliment al servei de lectura pública, servei que és requerit als municipis.   
 

SEGON. Sol·licitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que faci efectiva 
l’aportació mitjançant la Generalitat de Catalunya pel foment de la lectura. Cas que no 
sigui així, i excepcionalment fruit de la situació socioeconòmica i financera que viuen 
els ajuntaments, lliuri directament a la Diputació de Barcelona aquest compromís 
pressupostari per a l’exercici 2012, d’acord amb la Generalitat de Catalunya, atès que 
és aquella institució la que presta suport a la majoria de biblioteques de la demarcació 
de Barcelona. I demanar la fermesa de la Diputació de Barcelona en el compliment de 
cooperació de la Generalitat de Catalunya en l’adquisició i manteniment de fons 
documentals. 
 

TERCER. Malgrat les dificultats econòmiques que s’estan produint en l’àmbit 
socioeconòmic, manifestar la voluntat de la Diputació de Barcelona de continuar 
treballant contribuint a la creació i millora de les biblioteques municipals i donant suport 
als ens locals perquè continuïn prestant els serveis de lectura pública, atenent la 
importància que tenen les biblioteques en el desenvolupament de les funcions 
d’aprenentatge i de cohesió social de la ciutadania dels municipis.  
 

QUART. Fer arribar aquest acord al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes 
de Catalunya. 
 

A continuació, la Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella per manifestar que 
com es desprèn de la lectura de la moció, la Diputació de Barcelona dóna un servei 
molt rellevant als municipis de diferents maneres, efectivament, segons la població 
però, al cap i la fi, dóna servei a 208 biblioteques municipals i nou bibliobusos a molts 
municipis. El conjunt de l’actuació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les 
biblioteques significa que, dels 311 municipis de la circumscripció provincial, 237 tenen 
servei bibliotecari de la Xarxa de Biblioteques.  
 
La Diputació, per realitzar aquesta tasca compta amb serveis propis i amb una 
quantitat econòmica pròpia que porta de manera directa però, fins a l’any 2010, va 
rebre també una aportació econòmica procedent de la Generalitat de Catalunya, que al 
seu torn la rebia per part de l’Estat, fruit de l’obligació d’aquest darrer per promoure els 
plans de lectura com a eixos bàsics pel dret a l’educació i a la cultura. Des del 2011, 
l’Estat no ha aportat aquesta quantitat a la Generalitat i, per tant, la Generalitat no 
l’aporta a la Diputació i el motiu que ha al·legat l’Estat és que la Generalitat, no 
compleix els criteris d’estabilitat pressupostària. 
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Aquesta moció el que intenta és salvar aquest escull i proposar, per un costat que la 
Generalitat, sol·liciti a l’Estat el pagament d’aquests diners, que es belluguen entre 1,5 
i 1,7 milions d’euros anuals, i per l’altre que la Diputació també reclami a la Generalitat 
que aporti aquests diners i que, de manera excepcional pugui intercedir per tal que 
sigui el receptor directe d’aquests diners per part de l’Estat. D’aquesta manera, es pot 
donar un servei que al nostre entendre, és un servei molt important, com és el de 
fomentar la lectura però tot el que es desprèn de la lectura, és a dir, tota la part 
cultural, d’aprenentatge i de coneixement més quan, doncs, tots diem habitualment 
que apostem per una societat del coneixement i aquesta societat del coneixement 
passa, sens dubte, per tenir un accés a la lectura dels llibres en les biblioteques que 
sigui fàcil. Per tant, aquesta és una proposició que el que intenta és fer referència a la 
importància dels serveis bibliotecaris que donen els municipis i que reben el suport de 
la Diputació i trobar una fórmula per tal que aquesta pèrdua d’ingressos que té la 
Diputació per donar aquests serveis a través del no pagament de la Generalitat, que 
alhora és fruit del no pagament de l’Estat, se solventi bé directament o bé indirecta 
però que, al final, la Diputació s’impliqui per poder-ho solventar. 

 
El Sr. Mañas, portaveu del Grup d’ICV-Euia-EPM, intervé molt breument per dir que 
coincidim amb l’argumentació del senyor Portabella i manifestem el nostre suport a la 
moció 
 
A continuació sol.licita la paraula la diputada del Grup Popular, Sra. Querol per 
manifestar que des de fa diversos anys, el Ministeri de Cultura té obert un programa de 
crèdit voluntari per a l’adquisició de fons bibliogràfics per a la millora de les 
biblioteques públiques que es canalitza a través de les comunitats autònomes. D’acord 
amb els objectius del programa estatal, els recursos es distribueixen en línia amb la 
població i el nombre de biblioteques, tot i que no exactament en tant que no és una 
proporció directa, però hi havia una voluntat de reconèixer que el sistema bibliotecari 
barceloní, amb un 74% de la població de Catalunya i 217 equipaments, es mereix un 
tracte just per part de la Generalitat de Catalunya. Constatem que, l’any 2011, la 
Comunitat Autònoma de Catalunya va quedar exclosa del programa de crèdit per no 
complir els criteris d’estabilitat pressupostària i, per tant, les biblioteques públiques 
municipals de la província de Barcelona han deixat de percebre els gairebé dos milions 
d’euros procedents del Ministeri de Cultura. L’argumentació és important. El programa 
estava pactat en termes que obligaven a la Generalitat a posar una quantitat similar a 
la de l’Estat; si la Generalitat no compleix l’objectiu d’estabilitat, es pot entendre que 
aquest conveni obligaria a la mateixa a gastar més i, per tant, a tenir més dèficit. 
 
Calien més interpretacions? És del tot cert. Per exemple, tot conveni es pot revisar per 
raons de força major i això és el que calia. Es podia haver modulat el problema, però 
desgraciadament no es va fer així. Nosaltres podem compartir que la solució fou 
desafortunada tot i que no compartim les qualificacions concretes que s’emeten des 
d’uns governs que ja han estat sancionats pels ciutadans, però per a nosaltres el que 
importa no és debatre sobre culpes del passat sinó veure si podem treballar amb 
serietat pel present i pel futur i és el que estem portant a terme des de fa mesos. 
Senyor Portabella, hem mantingut des de la Delegació de Cultura i la Gerència de 
Biblioteques diferents reunions amb els responsables autonòmics del servei de lectura 
pública. La darrera reunió la vàrem tenir fa poques setmanes amb en Jordi Cabré. 
Primer, ens havíem reunit amb el secretari general de Cultura, en presència del 
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vicepresident segon, i després amb el director general de Promoció Cultural, reunions 
que només tenien un únic objectiu, concretament solventar el problema que trasllada 
avui aquesta moció. Per tant, s’està treballant sobre aquest tema.  
 
Crec que hi ha una voluntat, per part de la Generalitat de Catalunya i del Govern de la 
Diputació de Barcelona, de treballar de forma conjunta per atendre un servei, les 
biblioteques, que és de titularitat municipal, la qual cosa no vol dir que pensem igual en 
tot, però podem treballar amb lleialtat i responsabilitat. Nosaltres no tenim diferents 
xarxes de biblioteques, com tot sovint s’ha dit. Avui fem el camí correcte i no tenim 
problemes a reconèixer que hi ha hagut una voluntat per part de tots els grups polítics 
per trobar més recursos i per donar respostes als problemes que estan patint les 
diferents administracions, però el problema va molt més enllà del que reconeix aquesta 
moció i és aquí. Molts ajuntaments estan deixant les seves assignacions sota mínims. 
La situació de reducció pot arribar, sumant les diferents aportacions (Diputació, 
Generalitat i ajuntaments), a reduccions en biblioteques fins i tot d’un 65% o un 70%. 
Seria ignorància oblidar que les reduccions venen dels governs que ens han precedit. 
Permetin, tots plegats, que els hi recordi unes dades envers les retallades brutals que 
han viscut els pressupostos de biblioteques entre 2008 i 2012: la reducció ha estat de 
prop de 28 milions d’euros el 2008 o a tocar els 20 milions el 2011, per posar dos 
exemples. La dolorosa reducció del 2012, que ho és, és menor que la reducció prèvia. 
Per això, valorem que el Grup d’ERC i la resta de grups, també, hagin recordat les 
aportacions autonòmiques. Totes són importants. En tot cas, volem expressar la nostra 
voluntat de seguir treballant amb els municipis donant suport als ens locals perquè 
continuïn prestant els serveis de lectura pública i, per això, és important la unanimitat 
en el nucli. Podem discrepar en moltes coses, però tots ens estimem les nostres 
biblioteques i, per això, hem fet un esforç per plantejar a les administracions 
competents diferents alternatives, sense dogmatismes. Ben segur que vostès també 
ho faran així.  
 
Tot seguit, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, sol.licita l’ús de la paraula 
per anunciar d’entrada el nostre suport a la moció, com no pot ser d’una altra manera i, 
en tot cas també, assenyalar que aquest és un conveni històric, històric en el sentit 
que fa anys que es va desenvolupant. Val la pena posar-hi data i protagonistes. 
 
Aquest és un conveni de l’any 2006 que té l’origen en la feina de l’equip de 
biblioteques d’aquesta casa. Aquest conveni que signa a escala estatal amb el conjunt 
de comunitats autònomes i que té aquesta visió i aquesta voluntat de generar un 
sistema públic de lectura a escala d’Estat té l’origen en aquesta casa, la Diputació de 
Barcelona. Són els nostres equips, és el Govern de la Diputació, és l’impuls de la 
Diputació el que explica que cal un acord entre les comunitats autònomes i el Govern 
de l’Estat per fomentar la lectura pública. Per tant, històricament sí, històricament, 
però, des del 2006, amb uns governs determinats (perquè hi ha molta gent que té 
sempre moltes ganes de parlar de tots els governs). Efectivament, governs 
determinats que acorden una política cultural amb profunditat per al conjunt de l’Estat 
moguda per l’Administració Local, amb l’empenta de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació. Per a nosaltres és important que aquest conveni es compleixi i és important 
que aquest conveni no es perdi perquè implicava, també, una aportació de la 
Generalitat a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació que ens sembla fonamental per 
tal de mantenir aquest equilibri entre qui té les competències i qui en realitat 
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desenvolupa les accions. Aquest és l’equilibri que sempre busquem des del món local. 
Per tant, situem-ho: 2006. 
 
Cal mantenir-ho, insisteixo, i aquesta moció va en aquest sentit i aquesta moció, 
també, obre una opció que és dir: “si no és possible un acord amb el Govern de la 
Generalitat per part de l’Estat, atès que la Diputació té un model molt concret, molt 
sòlid, de biblioteques, negociem directament amb l’Estat. Per què no?”. Per què no pot 
negociar l’Administració Local directament amb l’Estat? Ens sembla que és una via 
correcta i que pot solucionar algunes qüestions. En tot cas, també val la pena aprofitar 
per reclamar més atenció del Govern de Catalunya a la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. Aquest és un tema històric, amb l’anterior Govern tampoc no 
ens en vam sortir. Les xifres són clares: el Govern de la Generalitat gasta, aporta a les 
xarxes de biblioteques d’altres diputacions de Catalunya 5 euros/habitant, 
aproximadament. L’aportació a les biblioteques de la Diputació de Barcelona és de 0,4 
euros/habitant, aquí hi ha un salt important que cal reduir i ho hem de seguir explicant. 
Tenim una bona xarxa que mereix una millor atenció per part del Govern del país.  

 
En el seu torn, i després de les intervencions dels portaveus dels diferents Grups 
Polítics de la Corporació, el Sr. Garcia Cañizares, portaveu del Grup de 
Convergència i Unió, va fer ús de la paraula per manifestar que tots els grups estan 
d’acord amb la moció i el Grup de CiU, amb qualsevol proposta que estigui adreçada a 
aconseguir que es mantinguin aportacions que van directament als ciutadans dels 
nostres municipis, hi estarem d’acord. 

 
És evident, afegeix, que la situació econòmica ens ha portat cap a unes situacions 
més complicades i que fins i tot es tracten temes com l’estabilitat pressupostària, que 
al final tot plegat si no cobrem serà més difícil fer que els pressupostos estiguin 
estables, però en tot cas el que volem, posar de manifest, és que el Grup de CiU 
davant de l’impagament per part d’altres administracions i com a administració local, el 
que sigui i pretengui mantenir vives les biblioteques i, per tant, el servei als ciutadans 
dels nostres municipis, que al final tot plegat el que pretenem des del primer dia, al 
Govern de la Diputació, des de la Diputació és ajudar els municipis i no altres coses. 
Per tant, tot el que sigui això i donar servei als ciutadans. Després hauríem de discutir 
si les biblioteques han de dependre de la Diputació de Barcelona o de la Generalitat de 
Catalunya, que és una discussió també històrica, com sap el portaveu del PSC. Per 
tant, aquesta discussió segurament l’hem de mantenir i hem de saber si realment les 
biblioteques són d’aquestes qüestions que hem anomenat “impròpies” per part de la 
Diputació o realment les hem de mantenir com a administració local. Tot plegat, 
aquesta discussió vindrà en el seu moment si ha d’arribar. Està com està i, amb el que 
és aconseguir que es paguin els deutes per part de les administracions superiors, 
evidentment hi estaríem d’acord.  
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat dels 50 diputats assistents (2 ERC, 4 ICV, 6 PP, 18 
PSC i 20 de CIU) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, 
per absència del sr. Navarro, l’aprovació. 
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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 985 i el 2252 de l’any 2012 i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
corresponent a les sessions ordinàries de data 23 de febrer i 8 de març de 2012.  
 
Obert el capítol de PRECS I PREGUNTES, el president del Grup ICV-Euia-EPM, Sr. 
Funes, sol.licita l’ús de la paraula per formular dos precs. El primer l’han presentat per 
escrit i és del tenor literal següent:  
 
“La Diputació de Barcelona, ha estat un referent en les polítiques del món local, tant en 
la seva elaboració, diagnosi com suport. Darrerament aquestes polítiques han passat a 
un segon pla i ara la DB està apareixent davant l’opinió pública per motius aliens al 
que ha estat i hauria de ser la seva missió i el seu treball en la construcció d’un món 
local potent i al servei de la ciutadania, donant resposta als reptes presents i fer front 
en les millors condicions possibles a la crisi i a la cohesió social. 
 
Atès el cúmul de fets succeïts els darrers mesos entorn als nomenaments i 
cessaments d’alts càrrecs i la seva repercusió pública, que afecten a la història i 
taquen la imatge de la Institució. Arnau Funes Romero com a President del Grup ICV-
EuiA-EPM demana que en el ordre del dia del Ple s’incorpori el següent PREC: 
 

1. Que des de la Presidència i el Govern de la Diputació de Barcelona, s’actuï de 
forma urgent i contundent per restablir l’honor i la imatge de la Institució i les 
persones que hi treballen. 

 
2. Que des de la Presidència i el Govern de la Diputació de Barcelona es procedeixi 

al cessament temporal de l’actual Coordinador General fins que s’aclareixi la 
seva situació processal. 

 
3. Que des de la Presidència i el Govern de la Diputació de Barcelona es faci un 

esforç per centrar l’activitat de la Diputació en el suport als municipis i en la 
innovació de les polítiques locals.” 

 
Respecte a aquest prec, manifesta el Sr. Funes, que la Presidència ja ha respost en 
part, i va en la línia del que creiem que ha de ser un esforç compartit del conjunt dels 
membres d’aquest Plenari per intentar millorar la imatge d’aquesta casa, que crec que 
és responsabilitat de tots i totes. Per tant, ja l’hem fet per escrit i quan el Govern tingui 
a bé doncs ja ens ho contestaran. L’altre prec és simplement un agraïment al conjunt 
de grups i al president per acceptar la modificació del calendari i avançar un dia el Ple 
d’aquesta casa i permetre, així, que amb major facilitat el conjunt dels treballadors i les 
treballadores que vulguin puguin secundar la vaga general de demà i, per tant, que 
hagin pogut garantir amb millors possibilitats el dret de vaga del conjunt dels 
treballadors i les treballadores.  
 
Abans de finalitzar la sessió, la Presidència anuncia que el diputat Sr. Hereu ha 
manifestat la voluntat de dirigir unes paraules als reunits. En aquest sentit el Sr. Hereu 
comença la seva intervenció dient que: “Molt breu, en coherència amb la brevetat dels 
plenaris i també en coherència amb la brevetat de la meva estada en aquesta 
institució.  
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Jo, senyor President, només els hi volia agrair als treballadors i les treballadores 
d’aquesta institució, als seus gerents i coordinadors (especialment, de l’Àrea amb què 
he tingut més contacte, la de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i al seu 
vicepresident) i els volia agrair a tots els diputats provincials de tots els grups així com 
als vicepresidents i a vostè personalment, com a president, els vull agrair el tracte i, 
sobretot, el seu treball en favor dels ciutadans del nostre país. Mirin, nou mesos que 
he estat en aquesta institució, doncs senzillament, només m’ha servit (però per a mi és 
molt) per conèixer per dintre i, per tant, apreciar i estimar més una institució que he de 
dir, com a electe i com a ciutadà de Barcelona al llarg de molts i molts anys, he 
apreciat i he admirat molt. I per tant l’he apreciat en el passat i l’admiro i l’aprecio en el 
present i, també, en el futur. 
 
La relació entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona saben que és 
una relació un pèl especial atenent la capitalitat i la mida de la ciutat de què sóc electe, 
però li he d’expressar que des de les Drassanes, tocant a mar, fins a Collserola, des 
d’una biblioteca que dóna a la Riera Blanca i que porta el nom d’un antic regidor de 
CiU de les Corts (Miquel Llongueras), des de tocant la ciutat germana de l’Hospitalet 
fins a l’ultima biblioteca que vàrem inaugurar amb vostè, president, i que portava el 
nom de José Barbero, un antic militant veïnal comunista del barri de la Trinitat Vella, 
de nord a sud i d’est a oest la petjada de la Diputació de Barcelona sobre la nostra 
ciutat és tant important com la petjada de la Diputació de Barcelona en tots i cada un 
dels petits pobles, ciutats mitjanes i grans ciutats del nostre país. Jo els hi vull agrair 
aquest treball i els hi demano que el segueixin tirant endavant. Jo, la veritat és que, per 
a mi, aquesta xarxa de municipis és una xarxa que he d’expressar que és solvent. En 
aquest país, encara tenim grans institucions molt solvents. Una és l’Ajuntament de 
Barcelona, l’altra és la Diputació de Barcelona i el que els hi demano és que segueixin 
treballant per a aquesta xarxa, xarxa de proximitat, xarxa al servei del benestar i de la 
qualitat de vida de tots i cada un dels nostres ciutadans, del seu progrés econòmic 
construït des de la seva base. 
 
Com que jo sóc un apassionat defensor de la política de proximitat, sobre aquesta 
institució que des de sempre hi hagut un gran debat i, sincerament, ens l’hem volgut 
carregar moltes vegades des de la distància però, quan un està ben a prop d’ella, veu 
que tots i cada un dels alcaldes i alcaldesses de Catalunya, siguin del color que siguin, 
veuen en aquesta institució un gran instrument al servei dels ajuntaments, que vol dir 
al servei dels ciutadans, l’únic que els hi demano és que defensin aquesta institució i 
que la defensin des de la política democràtica amb el cap ben alt. Aquest és un gran 
instrument per al nostre país. El seu poder no emana d’altres institucions per sobre, 
emana dels seus ciutadans representats a partir dels ajuntaments i, per tant, defensin 
aquesta institució, ara i sempre, al servei de la Catalunya construïda des de la base. 
Ha estat un breu però un gran honor i un gran plaer poder treballar per aquest país des 
de la base, des d’aquesta institució. Moltes gràcies.” 
 
El Sr. President contesta al Sr. Hereu amb aquestes paraules: “Moltes gràcies senyor 
Hereu. Crec que ha estat un privilegi per a aquesta institució haver comptat aquest 
temps amb la col·laboració d’un polític del seu prestigi i dir-li així, en to amical, que jo, 
la primera vegada que vaig estar a la Diputació (l’any 1992), vaig estar nou mesos i 
després hi he tornat de president.” 
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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 540579 al 540646. 
 
Barcelona, 2 de maig de 2012 
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