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ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2012 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 26 d’abril de 2012, a les 12 hores i 10 minuts, es va 
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària 
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu 
president Salvador Esteve i Figueras,  Vicepresident primer, Alberto Fernández Díaz, 
Vicepresident segon, Ferran Civil i Arnabat, Vicepresident tercer, Josep Llobet 
Navarro, Vicepresidenta quarta, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident cinquè, Antoni 
Fogué i Moya, i de les diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amor 
i Martín, Elsa Blasco i Riera, Manuel Bustos i Garrido, Andreu Carreras i Puigdelliura, 
Ramon Castellano i Espinosa, 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, Mireia 
Hernández i Hernández, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Manel Enric 
Llorca i Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, 
Josep Monrás i Galindo, Immaculada Moraleda i Pérez, Pere Navarro i Morera, Josep 
Oliva i Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas, 
Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i 
Serra, Joan Roca i Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i 
Novella, Josep Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Mireia Solsona i 
Garriga, Jordi Subirana i Ortells i Alberto Villagrasa Gil. 
 
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació. 
 
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la 
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.  
 
Van excusar la seva assistència els Diputats Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, Il.lm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa i Il.lm. Sr. Jaume Bosch i Pugès. 
 
Oberta la sessió, la Presidència manifesta que abans d’entrar en l’ordre del dia del Ple 
ordinari, es procedirà a la presa de possessió del diputat senyor Francesc Serrano 
Villarroya, candidat electe per part del PSC-PM per la Junta Electoral de Zona de 
Barcelona, segons la credencial emesa per la Junta Electoral Central i després d’haver 
donat compliment als requisits legalment  i reglamentàriament establerts. Tot seguit la 
Presidència prega al sr. Serrano Villarroya que s’acosti a la Mesa Presidencial a 
l’objecte de prendre-li jurament o promesa del seu càrrec conforme a la fórmula 
reglamentària establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
A continuació, el Sr. Serrano Villarroya s’aixeca i lliura la credencial a la Secretaria 
General, que manifesta que és conforme. Seguidament, s’acosta a la Mesa 
Presidencial i el President procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa 
establerta en el Reial decret 707/79, de 5 d’abril: “Jureu o prometeu, per la vostra 
consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputat de la 
Diputació de Barcelona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. El nou 
diputat, el sr. Serrano Villarroya contesta “Si, prometo”. 
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Una vegada llegida la fórmula, el President procedeix a colocar-li la insígnia de la 
Diputació de Barcelona i a partir d’aquest moment adquireix la condició de Diputat amb 
els honors, drets, privilegis i obligacions pròpies del seu càrrec, i es dirigeix a seure al 
seu escó. 
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr. 
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que 
es transcriu a continuació: 
 
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de 
març de 2012. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa restar assabentat de la modificació de la composició de les 
Comissions Informatives i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació i 
d’Atenció a les persones. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona al 
Manifest adoptat per l’Assemblea General de l’Arc Llatí, celebrada a Ravello - Salerno 
el 16 de març de 2012 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Intervenció General 
 
4.- Dictamen que proposa deixar sense efectes el Pla econòmicofinancer de reequilibri 
de l’estabilitat pressupostària. 
 
Servei de Programació 
 
5.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de crèdit 10/2012 del Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2012 i donar compte del 
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
6.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Calaf, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
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7.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de  Cornellà de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació en voluntària de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
8.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de  Figaró-Montmany, 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. 
 
9.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de l’especificació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals. 
 
10.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, 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. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Donar compte de: 
 
11.- Decret de la Presidència de data 27 de març de 2012, en virtut del qual es declara 
l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els efectes produïts a 
conseqüència d’un accident de trànsit el dia 9 de març de 2012. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals 
 
12.- Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni marc de col·laboració signat 
en data de 6 de maig de 2011, i aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de 
l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès i el Conveni Marc 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, 
Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i 
l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla 
Marc. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 
Declaració d’Any Europeu de l’envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional.  
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II.-  PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- MOCIÓ que presenta el Grup d’Iniciativa per Catalunya – Verds (IC-EUiA-EPM), 
relatiu al procés de compra de CatalunyaCaixa. 
 
2.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i  
pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la junta de 
govern des de la darrera sessió. 
 
3.- Precs. 
 
4.- Preguntes.  
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 
de març de 2012. 
 
El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 28 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 

 
Secretaria General 
 
1.- Dictamen de data 12 d’abril de 2012, que proposa restar assabentat de la 
modificació de la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació i d’Atenció a les persones. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de 
2011, va elegir President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Salvador Esteve i 
Figueras, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres 
d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei 
Orgànica 5/1985, 19 de juny, del Règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i 
jurament del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió 
del càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets, 
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió del 26 de juliol de 2011, va acordar fixar la 
integració dels membres de ple dret de les cinc Comissions Informatives i de 
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes i els membres que les integren; així 
com, en la mateixa sessió, va acordar donar-se per assabentat de la constitució de les 
cinc Comissions Informatives i de Seguiment, d’acord amb les propostes formulades 
pels grups polítics (A 117/11). 
 
Atès que amb posterioritat, en data 28 de juliol de 2011, per part del Portaveu del grup 
polític d’ICV-EUiA-E, Il.lm. Sr. Arnau Funes Romero, es va proposar la modificació dels 
representants del seu grup en la Comissió Informativa i de Seguiment d’Atenció a les 
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Persones, en el sentit de substituir a la Il.lma. Sra. Elsa Blasco Riera per aquest, Il.lm. 
Sr. Arnau Funes Romero.  
 
Atès que amb posterioritat, en data 15 de setembre de 2011, per part del Portaveu del 
grup polític del PSC-PM, Il.lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, es va proposar la 
modificació de la composició dels representants del seu grup en les Comissions 
Informatives i de Seguiment següents: 
 

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

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

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

d) Il.lm. Sr. Josep Monràs Galindo, membre de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Coneixement i Noves Tecnologies passi a la Comissió 
Informativa de Seguiment de Territori i Sostenibilitat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Atès que per part del Portaveu del Grup del PSC-PM en data 10 d’abril de 2012, 
s’ha presentat un escrit que ha tingut entrada en el Registre General de la 
Diputació de Barcelona l’11 d’abril de 2012, en el qual es manifesta que el passat 
28 de març es va acomiadar el Diputat del Grup Socialista Ilm. Sr. Jordi Hereu 
Boher, ja que va dimitir del seu càrrec de regidor de l’ajuntament de Barcelona 
amb efectes del dia 30 de març de 2012, per la qual cosa, amb efectes de la 
mateixa data, ha perdut la seva condició de diputat d’aquesta entitat local. 
 
Atès que en data 10 d’abril de 2012 per part de la Presidència es va dictar un 
decret  en el que es pren en consideració la pèrdua de la condició de diputat del 
Sr. Jordi Hereu i s’acorda sol.licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi al 
nomenament i al lliurament de la credencial acreditativa de la condició de diputat 
provincial al primer suplent de la llista del PSC-PM, de la Junta Electoral de Zona 
de Barcelona, el regidor de l’ajuntament de Badalona Sr. Francesc Serrano 
Villarroya, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica del règim 
electoral general.  
 
Atès que en aquest escrit del Portaveu del grup socialista sol.licita un canvi en 
els membres de ple dret de les Comissions informatives i de Seguiment, en el 
sentit que la Comissió informativa i de Seguiment de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació de la qual era membre el Sr. Jordi Hereu Boher, passi a 
ocupar el seu lloc el Diputat del mateix Grup Socialista Sr. Xavier Amor Martín, 
deixant sense efecte el nomenament d’aquest en la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Atenció a les Persones, que tindrà un membre menys fins a la 
presa de possessió del nou Diputat Sr. Francesc Serrano Villarroya, una vegada 
que part de la Junta Electoral Central s’hagi emès la corresponent credencial, 
prengui possessió de conformitat amb la fórmula establerta en el Reial decret 
707/79, i hagi formalitzat prèviament les declaracions de béns i patrimoni i la 
d’activitats privades que els proporcioni i pugui proporcionar-les ingressos 
econòmiques.  
 
Vist que els articles 32.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del 
règim local; 89.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 12 del vigent Reglament 
Orgànic d’aquesta Corporació, estableixen la necessitat de crear uns òrgans 
complementaris de caràcter col.legiat que tinguin per objecte l’estudi, l’informe o la 
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com la 
competència sobre el seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i 
dels Diputats o Diputades que ostenten les delegacions. 
 
Vist que l’article 25 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’article 
12 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, regulen les Comissions Informatives i 
de Seguiment.  
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Vist que la regulació de la Comissió Especial de Comptes es troba en els articles 89.a) 
i 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
Reguladora de les bases del règim local i l’article 15.3 del vigent Reglament Orgànic 
de la Corporació.  
 
Vist l’informe de la Secretaria general de data 1 de març de 2011 (DIBA 4/2011). 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta 
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de les MODIFICACIONS parcials de 
l’acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió ordinària, que va tenir lloc el 26 de 
juliol de 2011 i 29 de novembre de 2011, en el sentit de modificar els representants de 
les Comissions Informatives i de Seguiment dels grups polítics següents: 
 

a) En la Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament 
Econòmic i d’Ocupació, s’integrarà com a membre de ple dret, en 
representació del grup del PSC-PM, l’Il.lm. Sr. Xavier Amor Martín, en 
substitució del Sr. Jordi Hereu Boher. 

 
b) Deixar sense efecte la integració, com a membre de ple dret, de l’Ilm. Sr. 

Xavier Amor Martín, en la Comissió Informativa i de Seguiment d’Atenció 
a les persones, per la qual cosa el grup socialista tindrà un representant 
menys fins a la presa de possessió del nou diputat que substituirà al Sr. 
Jordi Hereu Boher. 

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

 
a) CiU:  

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

 
b)  PSC-PM: 

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

 
c) PP: 

1. Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia 
  

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

 
e) ERC-AC: 

1. Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix 
 
II. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CONEIXEMENT I NOVES 
TECNOLOGIES 
 
President: IL.LM. SR. FERRAN CIVIL I ARNABAT, Vicepresident segon, per 
delegació del President de la Diputació de Barcelona) 

    
Vocals: 

 
a) CiU:  

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

 
b) PSC-PM: 

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

 

c) PP: 
1. Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol 
2. Il.lm. Sr. Sr. Alberto Villagrasa Gil  
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d) IVC-EUIA-E: 
1. Il.lma. Sra. Elsa Blasco Riera 

 
e) ERC-AC:  

1. Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete 
 
III. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
President: IL.LM. SR. JOSEP LLOBET NAVARRO, Vicepresident tercer, per 
delegació del President de la Diputació de Barcelona. 

 
Vocals: 

 
a) CiU:  

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

 
b) PSC-PM: 

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

 
c) PP: 

1. Il.lm. Alberto Villagrasa Gil 
 

d) IVC-EUIA-E: 
1. Il.lma. Sra. Elsa Blasco Riera 

 
e) ERC-AC: 

1. Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix 
 
 
IV. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

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

 
a) CiU:  

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

 
b) PSC-PM: 

1. Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez 
2. Il.lm. Sr. Jaume Bosch Pugès 
3. Il.lm. Sr. Jordi Serra Isern 
4. Il.lma. Sra. Pilar Díaz Romero 
5. Il.lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez 
6. Vacant 

 
c) PP: 

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

  
d) IVC-EUIA-E: 

1. Il.lm. Sr. Arnau Funes Romero 
 

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

 
 

V. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I RECURSOS 
INTERNS 
 
President: IL.LM. SR. CARLES ROSSINYOL I VIDAL (Per delegació del President 
de la Diputació de Barcelona). 
 
Vocals: 

 
a) CiU:  

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

 
b) PSC-PM: 

1. Il.lm. Sr. Jaume Bosch Pugès 
2. Il.lma. Sra. Pilar Díaz Romero 
3. Il.lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez 
4. Il.lma. Sra. Núria Marín Martínez 
5. Il.lm. Sr. Manuel Bustos Garrido 
6. Il.lm. Sr. Rafael Roig Milà 
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c) PP: 
1. Il.lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil 
2. Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol 
  

d) IVC-EUIA-E: 
1. Il.lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela Tomás 

 
e) ERC-AC: 

1. Il.lm. Sr. Pere Prat Boix 
 

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

 
Cinquè.-  DONAR-SE PER ASSABENTAT que les indemnitzacions per assistència 
efectiva a les sessions de les Comissions Informatives i de Seguiment i a la Comissió 
Especial de Comptes, seran les aprovades pel Ple de la Corporació, en la quantia i 
condicions que en aquest s’estableixin. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als grups polítics, a tots els 
membres de ple dret de les Comissions Informatives i de Seguiment, de la Comissió 
Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus, a la Secretaria general, a la 
Intervenció general, a la Tresoreria, a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans i a 
la Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria general, als efectes legals 
oportuns. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3.- Dictamen de data 12 d’abril de 2012, que proposa l’aprovació de l’adhesió de 
la Diputació de Barcelona al Manifest adoptat per l’Assemblea General de l’Arc 
Llatí, celebrada a Ravello - Salerno el 16 de març de 2012. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En data 16 de març de 2012, l’Assemblea General de l’Arc Llatí ha adoptat un Manifest, 
en el qual es destaca el rol del governs intermedis en el marc de la crisi econòmica i 
financera i es recull un seguit de recomanacions a les institucions de la Unió Europea i 
els Estats Membres: 
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1. Qualsevol procés de reforma o de renovació de l’arquitectura institucional ha de 
garantir el rol dels governs locals intermedis com actors amb capacitat de prestar 
serveis al territori i a la ciutadania, vinculats a competències; 

 
2. Els governs locals intermedis s’han de dotar de mitjans adequats i d’instruments 

tècnics i financers adaptats a les noves realitats socioeconòmiques per seguir 
exercint la seva funció clau de xarxa d’actors del territori, d’assistència als 
municipis i de creació d’economies d’escala territorials amb un alt contingut 
d’innovació i sostenibilitat; 

 
3. Ostenten un rol de primer ordre en la planificació territorial, en l’assistència 

tècnica i financera als municipis petits i mitjans del propi territori i en les 
polítiques d’activació de l’ocupació a nivell local; 

 
4. La Unió Europea ha de posar en valor, gràcies al fet de ser administracions de 

proximitat, les grans potencialitats dels governs intermedis per reforçar, d’una 
banda les identitats territorials locals i per un altre, la identitat Europea; 

 
5. És necessari dotar de més fons europeus als actors locals intermedis i 

involucrar-los més en la programació dels Fons Estructurals i en les iniciatives 
emmarcades en l'Estratègia UE 2020; 

 
6. Els governs intermedis, no només han de ser preservats i potenciats en el seu rol 

i en les seves funcions, sinó que han de tenir una participació més activa en la 
preparació de la normativa europea; i 

 
7. La UE i els Estats Membres han de valoritzar, el màxim possible, el rol i potencial 

dels governs locals intermedis en la cooperació descentralitzada amb actors 
locals dels països en vies de desenvolupament 

 
La Diputació de Barcelona participa en l’associació desenvolupant les funcions de la 
Secretaria Permanent i com a membre del Consell d’Administració.  
 
Atès l’interès que els continguts d’aquest Manifest tenen per a la Diputació de Barcelona, 
a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment 
i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4, 
5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en 
endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
I vist que el Manifest de l’Assemblea General de l’Arc Llatí, de 16 de març de 2012, és 
un document de posicionament multilateral amb objectius a llarg termini i que 
coincideix, per tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els convenis marcs 
o protocols generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document al Ple de la Corporació, tot i 
que correspondria a la Junta de Govern segons la competència que té atribuïda 
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respecte de l’aprovació des convenis marcs o protocols generals a l’epígraf 3.4.i.1 de 
la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada el 8 de setembre de 2011 i 
publicada al BOPB de data 23 de setembre de 2011, donada la rellevància institucional 
del manifest; 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Manifest de l’Assemblea 
General de l’Arc Llatí, adoptat a Ravello - Salerno el 16 de març de 2012, d’acord amb 
el text que es transcriu a continuació: 

 
 “MANIFEST DE SALERN” 

- Un rol renovat per als governs intermedis a Europa- 
Cap a una major Cohesió Territorial en un context de Governança Multinivell  

(Assemblea General de l'Arc Llatí, Ravello – Salern, 16 de març de 2012) 
 
La crisi econòmica i financera posa de manifest el rol que han de jugar els governs locals, 
especialment aquells de nivell intermedi, presents en la majoria dels països de la UE-27, 
precisament perquè aquests últims han demostrat posseir instruments i potencialitats útils 
per al territori i els seus actors, així com per a Europa en el seu conjunt. La gestió del 
territori i la prestació de serveis al ciutadà des de la proximitat (en una clara manifestació del 
principi de subsidiarietat), els permet exercir un rol clau  com a dinamitzadors de la 
competitivitat territorial així com guiar als països cap a una sortida de la crisi. I per tant no és 
hora de debilitar-los ans el contrari de reforçar-los. En aquest sentit, s’observa per tot 
Europa i en els diferents nivells de govern una voluntat de renovació de l'arquitectura 
institucional. Aquesta renovació, ha d'implementar-se des de baix, de manera concertada i 
dirigida a augmentar l'eficiència dels nivells intermedis, així com la de tot el sistema. 
 
Els governs locals intermedis de l'Arc Llatí, reunits a Ravello (Salern), a la seu de 
l'Assemblea General, donant continuïtat a la declaració del Consell d'Administració de Torí 
(2/11/2011), consideren, per tant, necessari formular les següents recomanacions polítiques 
dirigides, en particular, a les Institucions de la UE i als Estats Membres, com a contribució al 
debat sobre el rol que haurien d'assumir els ens intermedis a Europa, amb l'objectiu de 
preservar i contribuir a la Cohesió Territorial en una òptica de Governança Multinivell: 
 
• Qualsevol procés de reforma o de renovació de l'arquitectura institucional ha de 
garantir el rol dels governs locals intermedis com actors amb capacitat de prestar 
serveis al territori i a la ciutadania vinculats a competències locals, ja que constitueix 
una de les premisses per assegurar la qualitat de les prestacions i  l’eficiència en la gestió, a 
més de legitimar i responsabilitzar democràticament des de baix al govern supramunicipal. 
 
• Els governs locals intermedis s’han de dotar de mitjans adequats i d'instruments 
tècnics i financers adaptats a les noves realitats socioeconòmiques per seguir 
exercint la seva funció clau de xarxa d’actors del territori, d'assistència als municipis i 
de creació d'economies d'escala territorials amb un alt contingut d'innovació i 
sostenibilitat. En particular, han d'evitar-se atribucions de competències i funcions que no 
estiguin acompanyades d'un adequat suport financer per a la seva implementació. En 
aquest sentit, els ens locals intermedis a Europa han d'aconseguir una major autonomia 
financera i suficiència de mitjans, així com de recursos econòmics per poder oferir als actors 
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territorials (societat civil, municipis, empreses i ciutadania en general) tots els serveis que 
els hi són assignats per part de les autoritats competents. En aquest sentit, el nivell 
intermedi de govern no pot ni ha de perdre la prerrogativa d'articular interessos i als actors 
locals, havent demostrat ja el seu indiscutible valor afegit en l'esquema de la Governança 
Multinivell i de la Cohesió Territorial de la UE, perquè podria posar en qüestionament 
polítiques com les de suport al teixit productiu, serveis a les persones o protecció 
mediambiental. 
 
• S’ha d’assignar especialment al nivell intermedi, respectant els contextos normatius dels 
estats membres, un rol de primer ordre en la planificació territorial, en l'assistència 
tècnica i financera als municipis petits i mitjans del propi territori i en les polítiques 
d'activació de l'ocupació a nivell local. 
 
• La Unió Europea ha de posar en valor, gràcies al fet de ser administracions de 
proximitat, les grans potencialitats dels governs intermedis per reforçar, d'una banda 
les identitats territorials locals i per un altre, la identitat Europea. Sense el suport dels 
ens intermedis al territori, en coordinació amb les regions, els estats i la UE, és molt difícil 
poder crear una autèntica ciutadania europea. 
 
• És necessari dotar de més fons europeus als actors locals intermedis i involucrar-
los més en la programació dels Fons Estructurals i en les iniciatives emmarcades en 
l'Estratègia UE 2020. La Cooperació Territorial Europea, els programes temàtics de la UE i 
els Fons Estructurals haurien de destinar més recursos als governs locals intermedis. 
Aquests instruments són importants per aconseguir la cohesió territorial d'Europa, i per 
millorar el rendiment dels ens locals i dels seus territoris, servint a més per preparar-los per 
a l'aplicació de noves normatives europees. El gran nombre de projectes d'impacte, 
desenvolupats pels ens locals intermedis i les activitats de xarxa a través d'associacions 
com l’Arc Llatí, demostren les seves potencialitats. A més, experiències d'èxit de moltes 
províncies en la gestió de Fons Estructurals Europeus, com el Fons Social Europeu (FSE), 
el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Europeu d'Orientació i 
Garantia Agrícola (FEOGA) i l'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca (IFOP), 
demostren una vegada més la fiabilitat i el rol clau dels ens locals en aquest àmbit. Existeix 
en particular la necessitat d'involucrar més al nivell intermedi, tenint en compte les seves 
competències en l'àmbit del desenvolupament econòmic de zona àmplia, en la fase de 
programació dels Fons Estructurals, a través de la seva col·laboració en la redacció dels 
Plans Operatius Regionals. Finalment, cal afegir que la UE s'ha dotat d'una estratègia 
ambiciosa, EU 2020, i d'iniciatives emblemàtiques com la “Unió per la Innovació”, que 
només poden ser implementades plenament a través d'una adequada implicació dels ens 
intermedis, en la qual s’ha de valoritzar el seu potencial per mobilitzar el capital territorial de 
la Unió Europea. 
 
• Els governs intermedis, no només han de ser preservats i potenciats en el seu rol i 
en les seves funcions, sinó que han de tenir una participació més activa en la 
preparació de la normativa europea, la qual afecta en més d’un 80% a competències que 
tenen un impacte en l’àmbit local. En aquest sentit, d'una banda s’han d'augmentar els 
poders del Comitè de les Regions (CdR) en l'arquitectura europea, i per una altra, els Estats 
Membres hi haurien de promoure una presència més elevada del nivell intermedi. A més, 
hauria d'oferir-se als ens intermedis més instruments per incrementar la seva participació en 
consultes públiques sobre la normativa Europea, potenciant canals de diàleg com la Xarxa 
de Seguiment de la Subsidiarietat del Comitè de les Regions, la Plataforma de Seguiment 
de l'Estratègia UE2020 i el Mètode Obert de Coordinació. La cooperació política de xarxes, 
com l’Arc Llatí i confederacions com la CEPLI, pot afavorir una sinergia dels esforços i 
promoure l'intercanvi de bones pràctiques relatives a les millors polítiques amb impacte en 
el territori, que poden ser adoptades en el si de la UE. 
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• La UE i els Estats Membres han de valoritzar, el màxim possible, el rol i potencial 
dels governs locals intermedis en la cooperació descentralitzada amb actors locals 
dels països en vies de desenvolupament. Aquests ens són actors rellevants capaços de 
relacionar a tots els actors locals del propi territori de referència amb aquells del país en vies 
de desenvolupament, en una lògica de partenariat i de suport a la descentralització, així com 
en l'articulació i desenvolupament dels territoris. En particular cal rellevar experiències de 
l’Arc Llatí i dels seus socis en el marc de projectes de cooperació a la Mediterrània a través 
de programes europeus (Actors no estatals i Autoritats Locals en el desenvolupament), 
ENPI CBC MED, MedPact, de projectes de cooperació descentralitzada pública directa, i de 
la cooperació política en el marc de l'Assemblea Regional Local EuroMediterrània (ARLEM), 
dimensió local del partenariat Euro-Mediterrani, i de la pròpia Unió per la Mediterrània. 
 
Respecte al context actual a Itàlia, es considera  fonamental: 
 
• Que tots els nivells de govern del país puguin treballar conjuntament en les directrius d'una 
racionalització concertada de les províncies en el procés d'implementació de les àrees 
metropolitanes, a través de fusions adequadament estudiades segons els requeriments de 
cada territori. És necessària també una revisió general de les competències dels governs 
intermedis i de les seves fonts de finançament, protegint els objectius d'eficiència 
administrativa, els serveis oferts als actors del territori i respectant les identitats territorials i 
el rol polític dels ens intermedis. 
 
• Concertar una racionalització i fusió de les estructures de l'administració perifèrica de 
l'Estat amb les administracions de nivell provincial. 
 
• Optimitzar, fer més eficients i agilitzar els organismes cofinançats pels governs locals 
intermedis (ATO- Ambito Territoriale Ottimale, consorcis d’ordenació territorial, comunitats 
d'àrees de muntanya, consorcis industrials, societats públiques, fundacions, etc.) 
 
• Seguir promovent la innovació i la sostenibilitat de les polítiques i dels serveis que les 
Províncies ofereixen al territori. 
 
Respecte al context actual a Espanya és necessari: 
 
• Garantir que el nivell supralocal, segons la Constitució i els Estatus d’Autonomia de les 
Comunitats Autònomes, pugui ser un element clau i articulador en l'arquitectura institucional 
com a base de la intermunicipalitat. Aquest nivell ha de poder garantir l'efectivitat del principi 
d'Autonomia Local i salvaguardar l'autonomia municipal, així com la capacitat de recolzar i 
donar prioritat a les polítiques dels municipis del territori. 
 
• Que les Diputacions i Consells insulars treballin per augmentar la pròpia eficiència, 
mitjançant la inserció gradual d'un canvi de model organitzatiu. És necessari simplificar i 
racionalitzar les estructures administratives, millorar la gestió amb el suport de les TICs, 
apostar per una administració de qualitat en la prestació de serveis, optimitzar de forma 
transparent la gestió dels recursos econòmics, inserir una estructura d'alt nivell i 
professionalitat, innovar en la concepció de les polítiques públiques locals, invertir en les 
persones i donar impuls a la societat del coneixement i a la gestió de les xarxes. 
 
• Assegurar que les Diputacions i Consells insulars tinguin un rol clau en el procés 
d'elaboració de la futura llei de base dels Ens Locals i concertar entre les diferents forces 
polítiques de l'Estat les bases d'un procés de reorganització racional i eficient del sistema, 
que reforci les seves competències i estableixi un sistema de finançament menys depenent 
de les transferències i més lligat a les competències efectivament atribuïdes als ens. 
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• Revisar i resoldre el finançament local relacionat amb les competències pròpies dels ens 
locals. A més, tenint en compte el gran nombre de serveis no propis que els ens locals 
desenvolupen, cal un finançament complementari. 
 
Respecte al context actual a França caldria: 
 
• Iniciar una nova etapa cap a una democràcia local més profunda, tenint la convicció que la 
futura descentralització està lligada al futur del país. Aquest impuls s’ha d'articular tenint en 
compte tres principis: 
 

1. Aclarir les competències entre l'Estat i les col·lectivitats territorials, i al seu torn, les 
relacions entre aquestes últimes. En aquest sentit, els Departaments estan disposats a 
considerar l’opció de la transferència de noves competències, com les lligades a 
l'habitatge i a la planificació territorial, sempre i quan es resolgui la qüestió del 
finançament dels subsidis de solidaritat individuals (Revenu de Solidarité Active-RSA, 
Allocation Personnalisée d'Autonomie-APA, Prestation de Compensation du Handicap-
PCH). 
 
2. Reformar la fiscalitat local, dins d’un marc de reflexió general sobre la fiscalitat, per 
donar un nou marge de maniobra als departaments i a les regions, a les quals caldria 
conferir autonomia impositiva. 
  
3. Revitalitzar la democràcia local: abrogar la llei que instaura la figura del “conseller 
territorial” i posar en pràctica mecanismes de suport per a la igualtat d'oportunitats, així 
com introduir un millor recompte del repartiment de la població en cantons. 

 
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’Arc Llatí. 
 
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Intervenció General 
 
4.- Dictamen  de data 11 d’abril de 2012, que proposa deixar sense efectes el Pla 
econòmicofinancer de reequilibri de l’estabilitat pressupostària. 
 
Per Acord del Ple de la Corporació de data 19 de novembre de 2009 s’aprovà un Pla 
econòmico-financer per a l’assoliment del reequilibri de l’estabilitat pressupostària, 
elaborat en compliment d’allò que disposa l’article 19 del Reglament amb què es 
desplega la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària en la seva 
aplicació a les entitats locals, aprovat per RD 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Vist el darrer paràgraf de l’article 22.2 del citat Reglament, on es disposa que el Ple de 
l’entitat local deixarà sense efecte el pla econòmico-financer quan s’assoleixi l’equilibri en 
fase de liquidació, encara que no s’hagi exhaurit l’horitzó temporal inicialment previst. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General de data 23 de febrer de 2012, d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, del que s’acompanya còpia, emès 
d’acord amb el que es disposa a l’article 16.2 del Reglament abans esmentat, referit a la 
liquidació del pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2011, on es conclou 
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que en l’esmentada liquidació es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i que, en 
conseqüència, s’escau deixar sense efectes el Pla econòmico-financer vigent a la 
Diputació. 
 
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
decret de la Presidència d’aquesta Corporació, de data 8 de setembre de 2011 (núm. 
7931/11), i publicada en el BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTES el Pla econòmico-financer de reequilibri de 
l’estabilitat pressupostària, elaborat en compliment d’allò que disposa l’article 19 del 
Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat 
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat per RD 1463/2007, de 
2 de novembre. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT dels presents acords al Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.  
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Servei de Programació 
 
5.- Dictamen de data 17 d’abril de 2012, que proposa aprovar la modificació de 
crèdit 10/2012 del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2012 i donar compte del corresponent informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de 
despeses del pressupost 2012. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de 
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del 
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de 
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
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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 10/2012 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2012, que recull crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
per un import total de setanta-sis milions tres-cents seixanta-quatre mil set-cents 
setanta-sis euros amb dos cèntims (76.364.776,02) €, 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 
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, l’aprovació 
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Organisme de Gestió Tributària 
 
6.- Dictamen de data 16 de març de 2012,  que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calaf, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 
 
El ple de l’Ajuntament de Calaf en data 27 de gener de 2012 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Calaf, en data 27 
de gener de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I.- Taxa per la llicència autotaxi. 
 Taxa per obertura de sondatge o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda 

en la via pública. 
 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 

construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 

 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa. 
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 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 

 Taxa per expedició de documents administratius. 
 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 

d’urbanisme. 
 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 

abusivament a la via pública. 
 Taxa per la utilització de la deixalleria municipal. 
 Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments 

municipals. 
 Taxa pel servei d’escola bressol. 
 Taxa per utilització de les instal·lacions esportives municipals. 
 Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària. 
 Taxa per al servei d’atenció domiciliària. 
 Taxa per a la prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari. 
 Taxa per la prestació del servei de gimnàstica. 
 
 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. 
 

II.- Preu públic per la utilització de maquinària i vehicles. 
 Preu públic per la utilització de l’escenari professional, taules i cadires de 

l’Ajuntament. 
 Preu públic per la neteja de solars. 
 

 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  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Calaf 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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 21

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
 Notificacions de les liquidacions. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
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 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.  
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 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.  
 
V.-  Taxa del servei de gestió de residus municipals. Taxa per l’entrada de vehicles – 
guals. Taxa cementiri municipal. Taxa ocupació sòl, subsòl i volada. 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

 Concessió i denegació de beneficis fiscals.  
 Revisió de les autoliquidacions presentades.  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
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VII.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa 
transportista d’energia elèctrica 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.  
 Revisió de les autoliquidacions presentades.  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.  
 Expedició de documents cobratoris.  
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.  
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.  
 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.  
 
VIII.- 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. 
 
IX.- Impost de construccions, instal·lacions i obres 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X.- Taxa serveis d’intervenció integral de l’administració en les activitats i instal·lacions. 
Taxes urbanístiques. 
 
 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. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI.- Altres ingressos de dret públic, no tributaris. Execucions subsidiàries. Concessions 
administratives. Sancions diverses. 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.   
 

I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació 
 
7.- Dictamen  de data 22 de març de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Cornellà de 
Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació en voluntària de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en data 23 de febrer de 2012 acordà 
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació en voluntària 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. 
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, en data 23 de febrer de 2012 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació en voluntària dels tributs i altres 
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 

- Taxa relativa a la Tinença d’animals de companyia i qualsevulla altres de naturalesa 
similar a lo referent a la Tinença d’animals de companyia i la Taxa per la prestació de 
Serveis i utilització d’instal·lacions municipals en lo referent a Horts familiars urbans 
 

 Realització de les 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. 
 A més de les què ja té delegades en període executiu. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 

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

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

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

8.- Dictamen de data 22 de març de 2012, que proposa l’acceptació de l’ampliació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, 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 Figaró-Montmany en data 28 de febrer de 2012 acordà 
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
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gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Figaró-Montmany, en data 28 de febrer 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: 
 
- 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. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
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 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.   
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació 
 
9.- Dictamen de data 22 de març de 2012, que proposa l’acceptació de la 
modificació de l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar en data 9 de febrer de 2012 acordà la 
modificació de l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 

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

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

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar la modificació de l’especificació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en data 9 de febrer de 2012, referida a l’exercici de les 
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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: 
 
I.- Taxes per: 
 
- Servei de llicències d’autotaxis i altres vehicles de lloguer 
- Clavegueram 
- Servei de recollida d’escombraries 
- Servei de cementiri municipal 
- Entrades de vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a 

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

la via pública 
 

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són: 
 
 Emissió de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II.-  Preu públic per la utilització de l’espai de varada a la platja de la Pomereda 
 
 Emissió de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a coneixement 
general, d’acord amb el que estableix l’article 7.2 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i també 
a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació 
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10.- Dictamen de data 22 de març de 2012, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, 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 Sant Iscle de Vallalta en data 21 de febrer de 2012 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta, en data 21 de febrer 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 utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions anàlogues per a 
l’exhibició d’anuncis 
 
 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. 
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 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II.- 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. 
 
III.- Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via 
pública 
 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV.- Sancions administratives 
 
 Notificacions 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.- Multes coercitives 
 
 Notificacions de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
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 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI.- Execucions subsidiàries 
 
 Notificacions de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificacions de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió 
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I.- Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
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 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Notificacions de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI.- Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII.- Taxa per utilització, privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del 
servei de telefonia mòbil 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII.- Taxes: 
 
- Pel servei de recollida de residus 
- Pel servei de cementiri municipal 
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- Pel servei de clavegueram 
- Per entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública per a 

aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 
 
Les funcions que en relació a la gestió i 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. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX.- Quotes d’urbanització 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que es puguin liquidar 
 
 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. 
 
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
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Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.   
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
11.- Decret de la Presidència de data 27 de març de 2012, en virtut del qual es 
declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els efectes 
produïts a conseqüència d’un accident de trànsit el dia 9 de març de 2012. 
 
Vist l’informe emès, en data 14 de març de 2012, pel cap de l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures i el Cap de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, el qual és del següent tenor literal: 
 
“...El passat divendres 9 de març de 2012, tingué lloc un accident de trànsit que produí forts 
desperfectes en un pont, d’acord a la informació que es proporciona:  
 

 El pont es troba en la BV-4601 pk 5+300, en el terme municipal de Gurb. 
 El pont te 50 m de llarg, incloent murs d’acompanyament i travessa el riu Riumentol. Es 

tracta d’un pont arc amb reblert de terres. L’arc és de pedra, així com els carcanyols. Les 
contencions son del tipus “poste jamon” 

 Com a conseqüència de l’accident, s’ha perdut una bona part de la contenció en un dels 
costats. Fruit d’una inspecció més acurada, s’observen danys importants al carcanyol del 
mateix costat i en el propi reblert, amb pèrdua de material. A mesura que s’han anat 
afrontant les deficiències, s’han observat aquests danys que cal reparar d’immediat, al 
objecte de garantir la seguretat del trànsit i a la vegada el patrimoni de la Diputació. Molts 
d'ells son petites obertures de les pedres de l’arc i carcanyols. Però al perdre’s reblert, el 
arc queda molt vulnerable i podria col·lapsar.  

 La instal·lació de les noves contencions, d’acord amb la normativa vigent, obliga a 
eixamplar lleugerament el pont. 

 En aquest moment, al no haver pretils, s’ha disposat un encintat de new jerseis protegint 
al trànsit. També s’ha col·locat un semàfor que regula trànsit alternatiu i les 
corresponents senyals de prioritat. 

 La calçada actual, disposa d’una amplada de 5.5m, d’acord a les dades de l’inventari. 
Aquesta amplada fa difícil el creuament de vehicles, en especial pesats. En el pont 
actual, s’ha observat diferents cops als pretils motivats per aquesta dificultat 
d’encreuament. Per a evitar que els nous pretils estrangulin encara més la calçada, 
s’hauria d’eixamplar el tauler, cosa que permetria també l’ancoratge dels pretils d’acord a 
la normativa actual. 

 
Fins a data d’avui les actuacions que s’han dut a terme son les següents: 
 

- Enderroc dels elements malmesos i trencats 
- Senyalització de les obres 
- Implantació d’un sentit alternatiu de trànsit, allunyant el pas de les càrregues de la zona 

malmesa del pont. 
 

A partir d’ara es proposa la següent seqüència d’actuació: 
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- Reconstrucció immediata dels carcanyols i del reblert de l’arc, evitant la pèrdua de 
material granular i la corresponent descàrrega de l’arc 

- Definició de la solució tècnica i càlcul estructural de l’eixamplament del pont 
- Fabricació dels elements prefabricats que han de servir per a la construcció del nou 

tauler del pont 
- Construcció del nou tauler de pont. En aquesta fase caldrà el tall total de la carretera, 

desviant el trànsit per un camí asfaltat existent 
 
El cost previst de les actuacions a executar, IVA inclòs, s’estima en: 
 
Desviament de trànsit 5.000,00 € 
Reparació de carcanyols i reblert 10.000,00 € 
Construcció del nou tauler 180.000,00 € 
Noves contencions 35.000,00 € 
Reparació de l’arc de pedra 20.000,00 € 
Asfaltat acabats 10.000,00 € 
Imprevistos i possibles reparacions camí 25.000,00 € 
Càlcul estructural i supervisió de les obres 8.000,00 € 
 
TOTAL 293.000,00 €  
 
Aquestes costos es justificaran una vegada s’hagin portat a terme totes les feines, d’acord al 
pressupost que s’adjunta. No es pot precisar amb exactitud, per exemple, el treball que portarà 
totes les partides, ja que una vegada es comencin les feines, s’anirà descobrint les zones 
concretes que han quedat en situació inestable, i que s’han de sanejar per a mantenir el pont 
en condicions de seguretat per al trànsit. 
 
A la vista de l’ anteriorment mencionat, es proposa que es declarin aquestes actuacions 
d’emergència...”. 
 
Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com 
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 113 del Text Refòs de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre. 
 
Atès que l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu que el President 
de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació 
d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les 
administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Atès que la despesa inicial aproximada de 293.000 €, IVA inclòs, podria anar amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A0/61100 del pressupost de l’exercici 
2012 d’aquesta Corporació, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui en una 
quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les 
actuacions. 
 
Atès l’apartat 2.4 b) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
decret de la Presidència, de data 8 de setembre de 2011 (núm 7931/11) i publicada en 
el BOPB de 23 de setembre de 2011, que atribueix competència a la Presidència 
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d’aquesta Corporació, per l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple 
i les de la Junta de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de 
ratificació en la següent sessió que celebri. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- DECLARAR l’emergència per poder fer front a totes les actuacions 
necessàries provocades en un pont de la BV-4601 pk 5+300 en el terme municipal de 
Gurb, produïts a conseqüència d’un accident de trànsit el dia 9 de març de 2012, de 
conformitat amb l’informe tècnic reproduït en la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- APROVAR el pressupost aproximat de 293.000 € IVA inclòs,  per poder fer 
front a totes les  despeses derivades de les actuacions, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A0/61100 del Pressupost d’aquesta Diputació per a 
l’exercici 2012, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat 
superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les mateixes. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple Corporatiu,  en la primera sessió 
que celebri. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals 
 
12.- Dictamen de data 29 de febrer de 2012, que proposa deixar sense efecte el 
conveni marc de col·laboració signat en data de 6 de maig de 2011, i aprovar el 
Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès i el Conveni Marc de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, 
Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació 
de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
I. ANTECEDENTS I CONTINGUT DEL PLA MARC 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, va aprovar en data de 24 de febrer de 
2011, el Conveni de col·laboració per establir les directrius per a la redacció i gestió 
d’un Pla Marc de restauració i millora forestal dels municipis d’Artés, Avinyó, Calders, 
l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló, 
juntament amb l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, document 
que es va signar en data de 6 de maig de 2011. 
 
Atesa que durant la redacció del Pla Marc de restauració i millora forestal s’ha 
convingut de la importància que suposa per la gestió tècnica i econòmica de la figura 
del Pla Especial, document del Pla Marc, que determina pels propers cinc anys d’acord 
amb els criteris acordats per la Comissió de Treball, i que després serà executat pels 
corresponents Programes Anuals. 
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Atès que l’actual conveni no especifica la figura del Pla Especial ni la seva funció dins 
del Pla Marc i que és important que aquesta figura sigui esmenada i reglada en 
diferents punts del conveni relatius al finançament, vigència, aprovació, entre d’altres. 
 
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 Gavarresa-Moianès, a partir d’ara Pla Marc, té l’objectiu de 
definir, de forma general, les activitats i projectes que desenvoluparà l’Associació de 
Propietaris Forestals de Gavarresa-Moianès (a partir d’ara, Associació) per a: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Finançament del Pla Marc 
 
El Pla Marc es finançarà de forma conjunta per l’Associació, els Ajuntaments d’Artés, 
Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa 
Maria d’Oló, 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. 
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Previsió d’actuacions 
 
Per acomplir els objectius principals d’aquest Pla Marc i de forma molt genèrica, es 
preveu que caldrà fer una sèrie d’actuacions sobre la superfície forestal. El Pla 
Especial preveu, de manera específica, les actuacions per períodes de cinc anys. 
Aquestes actuacions es troben condicionades al nombre de finques que s’incorporin al 
Pla Marc. Les inversions econòmiques necessàries per a acomplir els objectius estan 
subjectes al costos dels treballs, als costos de la venda dels productes forestals, al 
nombre de finques incorporades i novament a les disponibilitats pressupostàries. 
 
Gestió del Pla Marc 
 
La gestió del Pla Marc correspon a l’Associació amb el suport tècnic i econòmic de la 
resta de signants del Conveni Marc, seguint les previsions del Pla Especial i d’acord 
amb el que s’estableixi a cada Programa Anual. 
 
Modificació, revisió i ampliació del Pla Marc 
 
Les modificacions, revisions i ampliacions del present Pla Marc hauran de ser 
aprovades, prèvia informació per un període d’un mes als associats que hi estiguin 
adherits, pels òrgans de govern de les entitats signants del Conveni Marc. 
 

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

Participació en el Pla Marc 
 
Participen en el present Pla Marc els propietaris de l’Associació que hagin formalitzat 
amb aquesta Associació el contracte-tipus que s’adjunta a l’annex nº4 del Pla Marc. 
 
Els boscos del Bages inclosos a l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-
Moianès formen part dels municipis d’ Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol 
de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló, i ocupen un 23,8 % de la 
superfície comarcal, i un 24,13 % de la seva superfície forestal. 
 
II NORMATIVA APLICABLE 
 
Vistos els articles:  
 
-  84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer.- DEIXAR sense efecte el Conveni Marc de col·laboració signat el 6 de maig de 
2011, entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, 
l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i 
l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per establir les directrius per 
a la redacció i gestió d’un Pla Marc de restauració i millora forestal. La minuta de 
conveni va ser aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data de 24 
de febrer de 2004. 
 
Segon.- APROVAR el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit territorial de 
l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, així com el Pla Especial que 
relaciona les unitats de gestió que es preveu executar en els propers cinc anys, en 
funció del finançament disponible i dels criteris de prioritat establerts entre l’Associació 
i els Ens locals que hi col·laboren (annexes nº1 i nº2 respectivament). 
 
Tercer.- APROVAR la minuta de Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’un Pla Marc de restauració i millora forestal de 
l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, el text íntegre de 
la qual és el següent: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS 
AJUNTAMENTS D’ARTÉS, AVINYÓ, CALDERS, L’ESTANY, MOIÀ, MONISTROL DE 
CALDERS, SANT FELIU SASSERRA, SANTA MARIA D’OLÓ I L'ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS FORESTALS GAVARRESA-MOIANÈS 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 GAVARRESA-MOIANÈS, representat pel 
President, Sr. Just Serra i Coma, assistit pel secretari de l’Associació, el Sr. Lluís Oliveras i 
Calafell 
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AJUNTAMENT DE ARTÉS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Candàliga Freixa, 
assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Bach Pujol 
 
AJUNTAMENT DE AVINYÓ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Eudald Vilaseca Font, 
assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Marina Casacuberta Guix 
 
AJUNTAMENT DE CALDERS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Lluís Cerarols Cortina, 
assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Jaume Salés Malian 
 
AJUNTAMENT DE L’ESTANY, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Salvador Tresserra Purti, 
assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Judit Torrentsgenerós Criado 
 
AJUNTAMENT DE MOIÀ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio assistit 
pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Francesc Armengol Aymerich 
 
AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Maties 
Ponsa Saladich, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Dolors Solà Martín 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU SASSERRA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep 
Romero Beltran, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Marisa Borrós Gómez 
 
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA D’OLÓ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Ramon Vilar 
Camprubí, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Lourdes Hurtado Torralba 
 
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 Gavarresa-Moianès considera de gran interès 
establir un pla a llarg termini per a la gestió conjunta d'alguns aspectes relacionats amb 
l'activitat forestal. 
 
V. Els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant 
Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló, 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 
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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 d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, 
Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló, juntament amb l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, van signar en data de 6 de maig de 2011, un Conveni de col·laboració 
per establir les directrius per a la redacció i gestió d’un Pla Marc de restauració i millora 
forestal.  
 
VII. Els signants del Conveni Marc, han aprofitat per redactar el Pla Marc les noves eines 
informàtiques i cartogràfiques que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals ha desenvolupat els darrers anys i que han permès millorar el procés de 
planificació forestal a nivell tècnic i econòmic. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest Conveni Marc, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte i àmbit 
 
L’objecte del present Conveni Marc és el d’establir els mecanismes de col·laboració entre: la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol 
de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l'Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per tal que aquesta, amb l’ajuda de les institucions esmentades, pugui 
executar el nou Pla Marc de Restauració i Millora Forestal (en endavant Pla Marc) dels 
municipis de l’àmbit territorial de l’Associació de Propietaris Forestals; document fet en base 
a les noves eines informàtiques i cartogràfiques de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals. 
 
Aquest Pla Marc s’adjunta al present Conveni Marc i forma part integrant del mateix. 
 
Segon.- Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, Pla Especial i Programa Anual 
 
El Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, a partir d’ara Pla Marc, és el document que 
determina, a llarg termini, els objectius i tasques a realitzar, consensuades entre els 
signants del present Conveni Marc, en les diferents unitats de gestió definides d’acord amb 
els inventaris forestals i el cadastre. 
  
El Pla Marc es desenvolupa a través de Plans Especials, uns documents que determinen, a 
mig termini i de forma consensuada, les unitats de gestió que hauran dur-se a terme en 
períodes de cinc anys. 
 
Aquests Plans Especials s’executen a traves de Programes Anuals, que seleccionen, a 
partir de les unitats de gestió recollides en el Pla Especial, la distribució d’accions, que 
d’acord amb les possibilitats financeres, es podran executar en un any determinat. 
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 
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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 Gavarresa-Moianès 
 Planificació forestal i anàlisi econòmic 
 Pla Especial  
 Annexos: 
 Models i projectes silvícoles: 
 Restauració i millora de les pinedes de pi roig. 
 Restauració i millora d’alzinars i rouredes  
 Restauració i millora de pinedes de pinassa 
 Restauració i millora de pinedes de pi blanc 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dels treballs inclosos en els Programes Anuals. 
 Divulgar l’Associació i el Pla Marc entre els propietaris forestals dels municipis.  
 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. 
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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 d’Artés, 
Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria 
d’Oló, s’entendran atorgats per a la gestió conjunta del Pla Marc. Per tant, quan un 
propietari beneficiat causi baixa de l’Associació abans d’haver acabat el seu compromís 
contractual amb el Pla Marc, l’Associació es compromet al retorn de quantes inversions 
hagin facilitat les institucions públiques i que estiguin classificades al Pla Marc com a 
reintegrables en cas de baixa, amb una reducció acumulable del 6,6% anual de tota la 
inversió a partir de la seva execució. 
 
A aquest efecte, l’Associació establirà amb els seus socis que es beneficiïn d’aquests tipus 
d’ajuts els contractes corresponents en els que figuraran les conseqüències econòmiques 
d’aquesta baixa. 
 
Setzè.-  Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona, l’Associació de Propietaris Forestals i els Ajuntaments signants 
del present Conveni Marc, es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de 
Protecció de dades de caràcter personal, i més concretament amb la Llei orgànica de 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en el 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la LOPD (RLOPD). 
 
Les entitats signants d’aquest Conveni Marc manifesten que les dades recollides i tractades 
en l’execució del Pla Marc, únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats 
descrites en aquest Conveni Marc. 
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Dissetè.- Modificació i incidències del Conveni Marc 
 
a) Les parts poden denunciar o modificar aquest Conveni Marc en qualsevol moment, 
segons els criteris generals establerts a la legislació vigent, o per mutu acord. 

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

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

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

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

13.- Dictamen de data 28 de març de 2012, que proposa aprovar l’adhesió de la 
Diputació de Barcelona a la Declaració d’Any Europeu de l’envelliment actiu i de 
la solidaritat intergeneracional.  
 
ANTECEDENTS 
 
En data 14 de setembre de 2011, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió 
Europea adopten la Decisió nº 940/2011/UE de declarar l’any 2012 “Any Europeu de 
l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional”. L’objectiu general d’aquest 
acte ha estat facilitar la creació en Europa d’una cultura de l’envelliment actiu, basada 
en una societat per a totes les edats. 
 
El creixent envelliment de la població és un repte per al conjunt de la societat i per a 
totes les generacions en Europa, i és també una qüestió relacionada amb la solidaritat 
entre les generacions i amb la família. Una resposta fonamental a aquest ràpid canvi 
d’estructura d’edats consisteix en promoure la creació de l’envelliment com un procés 
permanent i que comporta garantir que les persones que tenen una certa edat estiguin 
més sanes, més formades, no siguin discriminades en el món laboral i puguin 
participar de forma activa en la vida familiar i social. És a dir, realitzar el seu potencial 
físic, social i mental al llarg de tota la seva vida, sense discriminacions per raons de 
l’edat. 
 
La Diputació de Barcelona realitza de forma transversal accions i programes per 
afavorir l’envelliment actiu de la població, tant de forma directa com amb accions de 
suport als ens locals de la demarcació. Per incrementar la coordinació entre les 
diverses accions i l’eficàcia de les mateixes ha creat, en el marc de l’Any Europeu, una 
Comissió i un pla de treball interàrees que recull, per una banda, les diverses accions i 
projectes que des de les diferents Àrees de la corporació s’està realitzant amb la 
finalitat de consolidar una estratègia i una cultura corporativa. Per altra banda, 
impulsarà accions d’informació, sensibilització i formació en el territori, i per això la 
Guia d’Accions per a les Administracions Locals proposa dotze possibles eixos i 
accions concretes a realitzar pels ens locals al llarg de l’any 2012. 
 
Els continguts d’aquesta Declaració tenen un especial interès per a la Diputació de 
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació del territori, i de foment i 
administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 
4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els 
articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Donat que la Declaració del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 14 de 
setembre de 2011, és un document de posicionament multilateral, amb objectius a 
llarg termini, i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i característiques que tenen 
els convenis marcs o protocols generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei 30/1992, de 
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26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document al Ple 
de la Corporació, tot i que correspondria a la Junta de Govern segons la competència 
que té atribuïda respecte de l’aprovació dels convenis marcs o protocols generals a 
l’epígraf 3.4. i 1. de la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada el 8 de setembre de 
2011 i publicada al BOPB de data 23 de setembre de 2011, donada la rellevància 
institucional de la declaració. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents  

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar l’adhesió  de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Parlament 
Europeu i Consell d’Europa de l’any 2012 “Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la 
Solidaritat Intergeneracional” d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“Declaració de la Diputació de Barcelona en l’Any Europeu de l’Envelliment actiu i de les 
Relacions Intergeneracionals: 
 
La societat catalana està experimentant un procés d’envelliment que formula nous reptes a 
les polítiques públiques. Aquest fenomen té especial incidència en les polítiques municipals 
que representen un gran repte social no solament per satisfer les necessitats de la població, 
sinó també perquè han de fomentar un envelliment més autònom i participatiu, així com un 
major reconeixement i incorporació del capital de la gent gran a la vida dels municipis. 
 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS 2002) ha definit l’envelliment actiu com “el procés 
d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar 
la qualitat de vida de les persones a mesura que aquestes envelleixen”. 
 
Amb l’objectiu de promoure i sensibilitzar els diferents agents de la necessitat de fer accions 
i projectes que afavoreixen la qualitat de vida de les persones grans i la seva participació en 
la societat, el Parlament Europeu i el Consell Europa han declarat l’any 2012 l’Any Europeu 
de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre  generacions. Els objectius d’aquest any són: 
 
-Sensibilitzar a la societat en general en relació a la importància de l’envelliment actiu i les 
seves diferents dimensions, i garantir que se li concedeix una posició prominent a les 
agendes polítiques. 
 
-Estimular el debat i l’intercanvi d’informació, i desenvolupar l’aprenentatge mutu per a 
promoure polítiques d’envelliment actiu, identificar i difondre les bones pràctiques i fomentar 
la cooperació i les sinergies. 
 
-Oferir un marc per assumir compromisos i realitzar accions concretes que permetin 
desenvolupar solucions, polítiques i estratègies a llarg termini innovadores. 
 
-Promoure activitats que serveixin per a lluitar contra la discriminació per raó d’edat, superar 
els estereotips relacionats amb l’edat i eliminar barreres, en particular en el que respecta a 
l’ocupabilitat. 
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La Diputació de Barcelona comparteix aquests objectius, s’adhereix a aquesta celebració i 
contribuirà a impulsar programes i actuacions en els ens locals per promoure l’envelliment 
actiu i que responguin a les necessitats del moment i s’adeqüin a les expectatives de la gent 
gran dels municipis.” 

 
Segon.- Notificar la present adhesió a l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO), coordinador nacional de l’Any i responsable del registre d’entitats 
associades a l’Any Europeu. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
 
PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. 
(Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local). 
 
1.- Moció que presenta el grup polític d’Iniciativa per Catalunya – Verds (ICV-
EUiA-EPM), sobre al procés de compra de Catalunya Caixa. Fou retirada la moció i 
es converteix en una declaració institucional del següent tenor literal: 
 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE EL 
PROCÉS DE COMPRA DE CATALUNYA CAIXA 

 
Com a principal òrgan fundador de Catalunya Caixa, la Diputació de Barcelona  a 
proposta dels grups d’ICV i del PSC amb l’acord de la resta de Grups de la Corporació, 
vol expressar, en l’àmbit de les seves atribucions, les consideracions següents: 
 

1. Que es mantingui la seva vocació de suport a l’estalvi de les famílies i de 
l’economia del treball, amb un espectre social ampli i vinculada  al territori de les 
seves fundadores. 

 
2. Que continuï compromesa i aportant recursos a l’Obra Social  que s’ha construït al 

llarg del temps amb els excedents del negoci financer. 
 

3. Que es mantingui la seva pràctica de suport al mon local expressió del seu 
compromís en el territori. Especialment fer el seguiment escaient, dins del marc 
actual, per tal que el finançament vigent en la Diputació i la resta d’Ens Locals 
quedi garantida, de manera que no perjudiqui el normal funcionament d’ajuts 
institucionals. 

 
4. Que es resolgui amb immediatesa el conflicte de les participacions preferents i 

obligacions subordinades, de manera que es prioritzi la recuperació dels estalvis 
per  part de les famílies afectades. 

 
5. Que des dels actuals Òrgans de Govern de Catalunya Caixa es treballi per a que 

la transició cap a la nova realitat jurídica es reconegui el paper de les fundadores 
públiques en la conformació de l’actual Obra Social. 

 
6. Que s’inclogui en les condicions de venda o subhasta de l’Entitat  el compromís 

dels adquirents de que es mantindran les bones pràctiques pel que fa a les 
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situacions de les famílies amb dificultats per fer front a les seves obligacions 
respecte a les hipoteques de Catalunya Caixa i que s’incloguin garanties pels 
treballadors i treballadores de Catalunya Caixa i les necessàries aportacions 
econòmiques pel funcionament de la futura Fundació de Catalunya Caixa. 

 
7. I, finalment, que es defensi que en la futura Fundació Especial, les fundadores que 

han conformat l’actual Catalunya Caixa han de tenir un paper preponderant i 
prioritari, d’acord en el previst en els pactes de fusió, per ser aquestes les 
màximes responsables de l’impuls de l’actual Obra Social. 

 
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 2253 i el 3202 de l’any 2012 i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
corresponent a la sessió ordinària de data 29 de març de 2012.  
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent 
les 12 hores i 25 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 540647 al 540672. 
 
Barcelona,  6 de juny de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretària General 
Petra Mahillo García 
 
 
 
 


