Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2012
A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de juliol de 2012, a les 12 hores i 10 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president Salvador Esteve i Figueras, Vicepresident primer, Alberto Fernández Díaz,
Vicepresident segon, Ferran Civil i Arnabat, Vicepresident tercer, Josep Llobet
Navarro, Vicepresidenta quarta, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident cinquè, Antoni
Fogué i Moya, i de les diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amor
i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Elsa Blasco i Riera, Jaume Bosch i Pugès, Manuel
Bustos i Garrido, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc
Castells i Berzosa, Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar
Díaz i Romero, Joaquim Ferrer i Tamayo, Arnau Funes i Romero, Xavier García Albiol,
Joan Carles García i Cañizares, Ignasi Giménez i Renom, 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, Francesc Serrano i
Villarroya, Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i Ortells, i Alberto Villagrasa Gil.
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.
Abans de començar la sessió, la Presidència manifesta que: “no voldria iniciar aquest
darrer plenari del juliol sense expressar el condol per les víctimes dels incendis
forestals que els últims dies han afectat Catalunya i la solidaritat de la Diputació de
Barcelona amb tots els ajuntaments, alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors que
han patit els focs, que sovint són d’un reprobable comportament incívic. En nom de
tots, voldria expressar el dolor per les quatre víctimes dels focs de l’Alt Empordà i pel
membre de l’ADF El Roure, senyor Josep Salvador, que va morir mentre es trobava
realitzant tasques de seguiment de l’incendi iniciat al perímetre de Sant Feliu Sasserra
un cop extingit.
També vull expressar la nostra solidaritat amb els damnificats, que han vist com el foc
els ha arrabassat les seves pertinences. Vull posar de manifest el nostre suport al
conjunt de persones que habiten els territoris afectats pels incendis i que han vist com
s’ha destruït una part important d’un patrimoni natural i paisatgístic que també sentim
nostre. Voldria deixar constància del reconeixement col·lectiu d’aquesta corporació a la
tasca de tots els professionals i voluntaris, bombers catalans, de les Illes, del País
Valencià, francesos i andorrans, mossos d’Esquadra, Unitat d’Emergències de
l’Exèrcit, agents rurals, policies locals, agrupacions de defensa forestal, sanitaris i a
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tots els que han intervingut en les tasques d’extinció i, molt especialment, agrair de
forma sincera l’actitud solidària de tantes i tantes persones en els moments
d’adversitat. Són les actituds d’aquesta mena les que ens esperonen a tenir una gran
confiança en el futur d’aquest país i, alhora, de sobreposar-se i superar qualsevol
dificultat”.
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 juny
de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2. Donar compte del Decret de la Presidència 6178/12 de data 10 de juliol de 2012,
que modifica parcialment el decret 7392/11, de 26 de juliol de 2011, en el sentit de
deixar sense efecte el nomenament de l’Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, com a
Diputat adjunt a Cultura i nomenar Diputada adjunta a Cultura la Il.lma. Sra. Mireia
Hernández i Hernández, amb efectes 16 de juliol de 2012; el decret 7391/11, de 26 de
juliol de 2011, pel qual s’acorda que la Il.lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández
exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb efectes 16 de juliol de 2012 i el
decret 4477/12, de 31 de maig de 2012, pel què s’aprova la refosa núm. 1/2012, sobre
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
3. Dictamen que proposa la presa en consideració de la memòria elaborada per la
comissió d’estudi creada per acord plenari de 31.5.2012 i l’aprovació inicial de la
constitució d’una societat mercantil per a la gestió de totes les activitats i els serveis de
la Diputació de Barcelona de foment i suport de la comunicació audiovisual local.
4. Dictamen que proposa aprovar el desplegament d’una segona fase del Pla
Extraordinari d’Assistència Financera Local.
Intervenció General
5. Dictamen que proposa aprovar el Compte General de la Diputació de Barcelona de
l’exercici 2011.
6. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució dels
pressupostos de la Corporació i els seus Organismes autònoms, a 30 de juny de 2012.
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Servei de Programació
7. Dictamen que proposa aprovar la modificació de crèdit en el Pressupost General de
la Diputació per a l’exercici de 2012 i donar compte del corresponent informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’establitat pressupostària.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
8. Dictamen que proposa segregar, desafectar i constituir un dret de superfície sobre la
finca situada a Barcelona, carrer Salvador Mundi, 4 bis, a favor de l’Ajuntament de
Barcelona.
Organisme de Gestió Tributària
9. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament d’Argentona, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
10. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació que és previst
acordar pel Ple de l’Ajuntament de Badalona, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
11. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Callús, 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.
12. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel ple
de l’Ajuntament de Cardedeu, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
13. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de
l’Ajuntament de Llinars del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
14. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament d’Olost, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
15. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sagàs, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
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16. Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació i de l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.
17. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
18. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, 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.
19. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, 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.
20. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
21. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
22. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
23. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Torrelavit, 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.
24. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada per la
Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.
25. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de
l’Ajuntament de Vallirana, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Gerència de Serveis de Turisme
26. Dictamen que proposa aprovar inicialment la separació, per part de Diputació de
Barcelona, amb efectes de 31 de juliol de 2012 dels següents consorcis de turisme:
consorci per a la Promoció Turística de l’Alta Anoia, consorci de Turisme de l’Alt
Berguedà, consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, consorci de Turisme del
Baix Llobregat, consorci de Turisme del Cardener, consorci de Promoció Turística
“Costa del Maresme”, consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, consorci
per a la Promoció dels Municipis del Moianès, consorci del Parc Fluvial del Llobregat,
consorci de Turisme del Vallès Occidental, consorci per a la Promoció turística de la
Vall de Sau-Collsacabra.
Servei de Teixit Productiu
27. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
declaració institucional de suport a les cooperatives en el marc de l’any 2012 Any
Internacional de Cooperatives.
28. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació i del text refós del Protocol
general de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes
alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, així com el seu annex i el model
d’adhesió a la Xarxa.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis de Medi Ambient
29. Dictamen que proposa l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la “Declaració de
Vic” aprovada per la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat en la XII
Assemblea, per tal de refermar el compromís de les administracions locals envers la
“Conferència Rio+20: cap al bon govern ambiental i l’economia verda.

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 presenten conjuntament el Grup Socialista, d’ICV-EUiA-EPM i ERCAM de la Diputació de Barcelona, en defensa del món local i de la seva autonomia.
2. MOCIÓ que presenta el grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona, en
relació a les mesures adoptades pel Govern de l’Estat en el Reial Decret Llei 20/2012
sota la justificació de la reducció del dèficit públic.
3. MOCIÓ que presenta el grup d’ERC-AM de la Diputació de Barcelona de rebuig al
canvi de model comercial imposat pel Govern de l’Estat espanyol i a la invasió de les
competències pròpies de la Generalitat de Catalunya.
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4. Contestació a la pregunta formulada pel Grup d’ICV-EUiA-EPM en la sessió plenària
del dia 28 de juny de 2012, en relació al projecte “Eurovegas” al Baix Llobregat.
5. 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.
6. Precs.
7. Preguntes.
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28
de juny de 2012.
El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de
juny 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
2.- Donar compte del Decret de la Presidència de data 10 de juliol de 2012, que
resol deixar sense efecte el nomenament de l’Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
com a Diputat adjunt a Cultura i nomenar per a aquest carrèc a la Diputada Il.lma.
Sra. Mireia Hernández i Hernández.
I. En data 15 de juliol de 2011 es va constituir la nova Corporació de la Diputació de
Barcelona de resultes de les eleccions locals celebrades el 22 de maig de 2011, tot
prenent possessió, entre els cinquanta-un membres electes, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana
i Llevadot i la Il·lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández.
Posteriorment, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot fou nomenat Diputat adjunt de
Cultura, adscrit a l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies (apartat sisè, lletra d, del
Decret de la Presidència núm. 7392/11, de 26 de juliol de 2011, publicat en el Butlletí
Oficial de la Província/BOPB de 4 d’agost de 2011).
A aquestes responsabilitats s’hi afegeixen les derivades de la condició de vocal del
Diputat Sr. Ciurana de les Comissions Informatives i de Seguiment de Coneixement i
Noves Tecnologies i d’Hisenda i Recursos Interns.
II. Constituït l’Ajuntament de Barcelona l’1 de juliol de 2011 de resultes de les
eleccions locals, el Sr. Ciurana fou nomenat Cinquè Tinent d’Alcalde amb delegació a
l’Àrea de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, el que comporta la pertinença a
diversos òrgans col·legiats i l’exercici de competències en Organismes públics
municipals. A totes aquestes obligacions se sumen, d’entre les més rellevants, les
pròpies de la condició de membre del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, de
les seves Comissions i de la Comissió de Govern.
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L’entitat de les funcions atribuïdes al Sr. Ciurana en l’àmbit municipal de Barcelona
l’han portat a demanar ser rellevat de les de Diputat adjunt de Cultura, petició a la qual
es creu oportú accedir.
III. Com a conseqüència de les previsions anteriors, es considera adient nomenar
l’Il·lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández Diputada adjunta de Cultura, adscrita a
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, aquestes noves responsabilitats
s’afegeixen a les derivades de la seva condició de membre de ple dret de la Diputada
Sra. Hernández de les Comissions Informatives i de Seguiment de Coneixement i
Noves Tecnologies i de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
En la sessió extraordinària de 26 de juliol de 2001, el Ple de la Diputació de Barcelona
va fixar en 31 el nombre de membres de ple dret de la Corporació que exerciran el seu
càrrec amb dedicació exclusiva (apartat primer de l’Acord plenari núm. 113/11, publicat
en el BOPB de 4 d’agost de 2011). Mitjançant Decret de la Presidència núm. 7391/11,
de 26 de juliol de 2011, es nomenaren trenta membres electes d’aquesta Corporació
per exercir el seu càrrec amb dedicació exclusiva, restant per tant un lloc del total dels
fixats pel Ple sense assignació de dedicació exclusiva.
En atenció a les funcions atribuïdes s’aprecia la procedència d’assignar la dedicació
exclusiva a la Diputada Sra. Hernández, amb unes retribucions mensuals en concepte
de sou de 5.967,60 euros, a raó de 14 mensualitats l’any, i donar-la d’alta del Règim
de la Seguretat Social. Val a dir que les referides retribucions s’assignen de
conformitat amb les determinacions fixades pels esmentats Decret de la Presidència
núm. 7391/11, de 26 de juliol de 2011 i acord adoptat pel Ple Corporatiu en la sessió
de 26 de juliol de 2011 (apartats primer i segon del Decret, i els mateixos apartats de
l’Acord plenari núm. 113/11, ambdós publicats en el BOPB de 4 d’agost de 2011).
IV. A les previsions assenyalades resulta d’aplicació la normativa següent:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local (art. 34, 35 i
75).
b) Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, 28 d’abril (art. 166).
c) Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (art. 61 i 73).
d) Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 42, de 18 de
febrer de 2003, art. 4).
En virtut de tot això,
RESOLC
Primer.- MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 7392/11, de 26 de
juliol de 2011, en el sentit de DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr.
Jaume Ciurana i Llevadot, com a Diputat adjunt de Cultura, adscrit a l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies (apartat sisè, lletra d, del Decret esmentat, publicat
en el Butlletí Oficial de la Província/BOPB de 4 d’agost de 2011).
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Segon.- NOMENAR l’Il·lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández Diputada adjunta
de Cultura, adscrita a l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies.
Tercer.- MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 7391/11, de 26 de
juliol de 2011, en el sentit d’INCLOURE, com a membre electe de la Diputació de
Barcelona que exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva, l’Il·lma. Sra. Mireia
Hernández i Hernández, Diputada adjunta de Cultura, adscrita a l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies, amb unes retribucions mensuals en concepte de
sou de 5.967,60 euros, a raó de 14 mensualitats l’any, i donar-la d’alta del Règim
General de la Seguretat Social (apartats primer i segon del Decret esmentat, publicat
en el BOPB de 4 d’agost de 2011).
Quart.- MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 4477/12, de 31 de
maig de 2012, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Refosa núm. 1/2012), en el sentit que
l’apartat 1.7.b) passa a tenir el redactat següent:
“1.7. DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS PER A MATÈRIES: (...)
b) Il·lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández, Diputada adjunta de Cultura, adscrita
a l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies”
Cinquè.- MANTENIR la vigència dels Decrets de la Presidència núm. 7391/11,
7392/11 i 4477/12 esmentats en els apartats anteriors, en els aspectes no afectats per
la present Resolució.
Sisè.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en la pàgina web i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, en
compliment del que disposa l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de
novembre, així com en la pàgina web de la Diputació de Barcelona.
Setè.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol altre Resolució que, en tot o en part,
s’oposi a la present.
Vuitè.- La present Resolució entrarà EN VIGOR i PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS a
partir del 16 de juliol de 2012.
Novè.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ de la present Resolució en
la primera sessió ordinària que se celebri, en compliment del que disposa l’article 64.4
del ROF.
I el Ple en resta assabentat.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
3.- Dictamen de data 17 de juliol de 2012, que proposa la presa en consideració
de la memòria elaborada per la comissió d’estudi creada per acord plenari de
31.5.2012 i l’aprovació inicial de la constitució d’una societat mercantil per a la
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gestió de totes les activitats i els serveis de la Diputació de Barcelona de foment
i suport de la comunicació audiovisual local.
I. ANTECEDENTS
La Diputació de Barcelona, d’acord amb els seus objectius, ha consolidat en els darrers
anys l’activitat de suport a la comunicació local, mantenint una línia de serveis i
col·laboració especifica per a les televisions locals amb l'objectiu de promoure la
producció i altres activitats dins aquest sector, mitjançant l’entitat pública empresarial
Xarxa Audiovisual Local (XAL).
La Corporació, a través de la XAL, i com a impulsora del Consorci de Comunicació
Local i de la seva societat unipersonal de gestió, i l’Agència de Comunicació Local,
S.A., ha obert el debat sobre la oportunitat i l’objectiu últim de reforçar les sinèrgies,
garantint la sostenibilitat del sector i la qualitat dels seus serveis, d’acord amb les
missions de servei públic establertes per a la comunicació de proximitat per la Llei de
Comunicació Audiovisual de Catalunya.
El Consell d’Administració de la XAL, en data 19 d’abril de 2012, aprovà un dictamen
del tenor literal següent:
“Vist que la Xarxa Audiovisual Local, e.p.e. (en endavant , XAL) és una entitat
pública empresarial creada al juliol del 2004 per la Diputació de Barcelona a
l’empara del previst en els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985 reguladora de les
Bases de Règim Local amb la finalitat de promoure la comunicació local i que, amb
aquest objectiu, gestiona la Xarxa de Televisions Locals (en endavant, XTVL), el
diari digital lamalla.cat i el servei de continguts informatius XN, serveis de
cooperació i concertació amb el món de la comunicació de proximitat, donant suport
a una cinquantena de televisions locals i a diversos ajuntaments.
Vist que la Diputació de Barcelona va constituir el 19 de setembre de 1994 el
Consorci de Comunicació Local (en endavant, CCL), conjuntament amb la
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Associació
d'Emissores Municipals de Catalunya (EMUC) a fi de desenvolupar la comunicació
de proximitat i en concret les activitats i programacions de les ràdios municipals.
Vist que posteriorment s'hi va adherir l'Ajuntament de Barcelona, al capdavant d'un
centenar d'ajuntaments més, sent actualment ja més de 140.
Vist que l’actual context de crisi econòmica i financera global està afectant
especialment el sector de la comunicació i l’audiovisual, que viu immers des de fa ja
uns anys en el seu propi procès de redefinició per causa de tot un seguit de factors
plenament interrelacionats entre si.
Vist que d’una banda, obliguen les innovacions tecnològiques, que possibiliten
accedir a qualsevol contingut des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, i que
estan canviant a un ritme vertiginós els usos i costums del consum audiovisual. De
l’altra, per la multiplicitat de la oferta de continguts, que comporta una creixent
especialització per part dels productors i la necessitat d’aportar valor afegit propi,
via marca i contingut, per a l’usuari/espectador/consumidor.
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Vist que la digitalització, la xarxa Internet i l’electrònica de consum amb capacitat
generalitzada per captar i emmagatzemar imatges, converteix a tothom en
generador i proveïdor de continguts. La gestió integrada dels continguts multimèdia,
la mobilitat dels terminals i usuaris, les prestacions cada vegada més intel·ligents i
la interactivitat són oportunitats que cal saber integrar per prestar un millor servei
als ciutadans.
Vist que per tot l’anterior, i sumat a la cada vegada més accentuada crisi
econòmica, els mitjans de comunicació s’han vist arrossegats a profundes revisions
de l’oferta de continguts, dels sistemes de treball i del seu propi model de negoci. I
que el context en el què ens movem resulta així d’una enorme complexitat, i a
Catalunya, els agents del sector no en són una excepció.
Vist que els mitjans, en ple procés de digitalització s'han vist immersos en un canvi
de paradigma on els models de negoci i servei s'estan redefinint en funció dels
usuaris i els canvis normatius que operen en el sector. Les tradicionals posicions
dels operadors i productors públics i privats en el sector, tant a nivell local com
autonòmic, i fins i tot estatal (les propostes de replantejament de la FORTA, per
exemple), es veuen encaminades a una revisió permanent i alhora estratègica, on
cal tenir molta agilitat per adaptar-se i innovar permanentment en usos, continguts i
tecnologies. I també, en aliances partenarials amb vocació de permanència i
viabilitat.
Atesos que els canvis que s’estan produint darrerament en el mapa de la
comunicació a Catalunya obeeixen a tot això. Per una banda s’està produint un
reajustament dels mitjans convencionals de ràdio i televisió a aquest nou entorn. I
per l’altre, l’aparició de nous actors com poden ser les mateixes institucions al
plantejar-se posar en marxa canals directes de comunicació i servei als ciutadans,
majoritàriament via IP. En tot cas, el fet clarament diferencial que pot sostenir els
mitjans actuals i els que s’estan creant resulta d’un posicionament clar amb una
oferta de contingut i servei única en el mapa audiovisual, una foto dinàmica que
mostra un redimensionament imparable del sector.
Tenint en compte que la finalització recent de les activitats de Comunicàlia
(estructura de suport a les televisions locals impulsada per les Diputacions de
Girona i Lleida), el reajustament de la política de subvencions públiques als mitjans
privats i de les assignacions pressupostàries als mitjans públics que depenen de
cada ens públic (des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o la
Corporación Radio Televisión Española, fins als mitjans de ràdio i televisió locals,
passant per la pròpia Xarxa Audiovisual Local o el Consorci de Comunicació Local),
així com la davallada substancial dels ingressos publicitaris de tots ells, amb els
canvis d’estratègia que això implica, comporten la necessitat per a les entitats
audiovisuals de redefinir les seves línies d’actuació de cara als propers anys.
Vist que en la línia de l’anteriorment esmentat, la Diputació de Barcelona, a través
de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), i com impulsora i ens matriu també del
Consorci de Comunicació Local, ve debatent sobre la oportunitat i l’objectiu últim de
reforçar les sinèrgies, garantint la sostenibilitat del sector i la qualitat dels seus
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serveis, d’acord amb les missions de servei públic establertes per la comunicació de
proximitat per la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya.
Per tots els motius anteriorment descrits, la Diputació de Barcelona, com institució
de referència en l’àmbit de la comunicació local, considera l’hora i la necessitat de
plantejar una reestructuració en primer lloc de les estructures de suport a la
comunicació local en les que participa de forma exclusiva o majoritàriament.
L’objectiu és prestar un millor recolzament a les entitats de comunicació audiovisual
del territori, per a garantir la seva sostenibilitat i aconseguir un major grau
d’eficiència en la prestació dels serveis, mitjançant el subministrament de continguts
i serveis de qualitat i la col·laboració, si s’escau, amb d’altres entitats públiques del
sector.
Vist que en aquest sentit, la Diputació de Barcelona té interès en reorganitzar a
partir de la XAL i sobre la base del seu model, però amb una estructura de nova
creació, les activitats i serveis que presta en suport de la comunicació de proximitat.
Vist que l’entitat resultant haurà d’apostar per la producció informativa
descentralitzada i la seva interconnexió en xarxa mitjançant l’ús avançat de les TIC.
La finalitat és dotar al sector audiovisual català d’una organització per promoure
eficientment els mitjans locals públics, però també privats, en la nova era digital que
s’està configurant. I tot això, mitjançant la constitució d’una entitat per desenvolupar
les polítiques de comunicació en la seva vessant de servei públic des de l’àmbit
local, i dins un sistema propi català que reconeix en l’àmbit audiovisual (llei de la
Comunicació Audiovisual de Catalunya 2005), el nivell de proximitat, que comprèn
els àmbits municipal i supramunicipal, i al qual tant la XAL com l’ACL s´hi adrecen.
Vista la memòria justificativa elaborada per la direcció de l’entitat, de la
conveniència i oportunitat de constituir una societat mercantil per a la gestió de
totes les activitats i els serveis de la Diputació de Barcelona en suport de la
comunicació de proximitat.
I atès que aquest document té per objectiu sotmetre a consideració i aprovació del
Consell d’administració de la XAL inicialment (i posteriorment si s’escau, als òrgans
de govern de la Diputació de Barcelona i del Consorci de Comunicació
Local/Agència de Comunicació Local) la conveniència i oportunitat de la
reestructuració proposada i, en primer lloc, i pel cas afirmatiu, la decisió sobre quina
ha de ser l’entitat de cobertura (ens gestor) que aglutini totes o pràcticament totes
les activitats i serveis de la Diputació de Barcelona en suport del món de la
comunicació local, atenent les següents consideracions.
Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (arts. 84 i
ss.); vist el 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 (art. 249 i ss); vist el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals (art. 136 i ss, i en especial 188 i ss); vist el Reial Decret
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats
de Capital. I vist així mateix, l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en
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relació a les competències i responsabilitats dels poders públics en matèria de
mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual.
Vist l’article 9 lletra i) dels Estatuts de l’entitat.
En virtut de tot això aquesta Direcció General, en ús de les atribucions que li són
conferides, proposa al Consell d’Administració que adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el document “Memòria justificativa de la conveniència i
oportunitat de constituir una societat mercantil per a la gestió de totes les activitats i
els serveis de la Diputació de Barcelona en suport de la comunicació de proximitat”.
Segon.- ELEVAR i PROPOSAR a la Diputació de Barcelona, en base a les
consideracions efectuades en la part expositiva d’aquesta resolució i en
l’esmentada Memòria, l’adopció de l’acord relatiu a la constitució per part de la
pròpia Diputació, o si s’escau de la XAL, d’una societat mercantil pública
íntegrament participada per la Diputació de Barcelona, que ha d’operar en el sector
audiovisual.
Tercer.- FACULTAR al Conseller de la XAL, Sr. Francesc Pena Carbó, de forma
amplia i expressa per a la realització de les gestions i actuacions necessàries com a
representant de la XAL en aquest àmbit, per al desenvolupament dels presents
acords."
D’acord amb la proposta esmentada, es planteja la conveniència de gestionar les
activitats econòmiques relatives a l’àmbit de la comunicació local, mitjançant la
constitució d’una societat mercantil.
II. NORMATIVA APLICABLE
La normativa aplicable, respecte al procediment d’aprovació de la constitució d’una
societat mercantil d’iniciativa econòmica, està constituïda fonamentalment pel Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei estatal 7/1985, reguladora
de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 86), el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local (TRRL), aprovat pel Reial Decret legislatiu
781/1986, de 18.4 (art. 96 i concordants) i el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13.6 (art. 136 i següents).
D’acord amb la normativa citada, és necessari l’acord inicial del Ple per a la designació
d’una comissió d’estudi integrada per membres de la Corporació i personal tècnic per a
la redacció de la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat de la iniciativa
econòmica de què es tracti. Elaborada la memòria, el Ple l’ha de prendre en
consideració si resulta suficientment justificada i sotmetre-la a informació pública per
un període no inferior a 30 dies hàbils mitjançant anunci en el DOGC, el BOPB, el
tauler d’anuncis i en un mitjà de comunicació escrita. Durant el dit termini es podran
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presentar-se al·legacions i reclamacions. Posteriorment, correspondrà al Ple
l’aprovació definitiva de la memòria d’acord amb el resultat de l’exposició al públic.
La dita memòria justificativa ha de contenir:
1.- L’avantprojecte, si escau, de les obres i instal·lacions necessàries
2.- La justificació de la conveniència i oportunitat de la iniciativa i de l’interès públic que
concorre en l’activitat, amb valoració, entre d’altres, dels avantatges socials derivats
dels serveis a produir o de l’activitat a prestar, els llocs de treball a crear de forma
directa o indirecta, el suport a altres activitats locals, la difusió de la tecnologia i
qualsevol altre.
3.- El pressupost financer i el pla de posada en funcionament de l’activitat econòmica
projectada, la rendibilitat prevista i l’anàlisi de cost-benefici.
4.- La forma jurídica, les normes reguladores i els estatuts de la societat, els quals, al
seu torn, han de precisar, com a mínim:
1.- Si es tracta d’una societat anònima o limitada.
2.- Si es tracta d’una societat mixta o de capital íntegrament de la Diputació de
Barcelona o d’algun dels seus Organismes dependents.
3.- El capital social –que haurà de ser íntegrament desembossat des de la
constitució- , el número d’accions o participacions i el seu valor nominal, així
com si les aportacions seran dineràries o no dineràries.
4.- La denominació social.
5.- L’objecte social.
6.- El règim d’administració i funcionament i el número d’administradors.
5.- L’àmbit d’actuació de la societat.
6.- Els supòsits d’acabament de l’activitat.
Sobre la base d’aquests antecedents es proposà al Ple corporatiu la reorganització
dels serveis i activitats que presta la Diputació de Barcelona de suport a la
comunicació audiovisual de proximitat mitjançant la constitució d’una societat mercantil
per a la gestió de les activitats econòmiques relatives al foment i la promoció de la
comunicació local, en els termes que consten en la memòria elaborada pel Gerent de
la XAL el 16 d’abril de 2012, aprovada pel seu Consell d’Administració el 19 d’abril de
2012.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 31 de maig de 2012,
adoptà els acords del tenor literal següent:
“Primer.- Donar conformitat al document anomenat “Memòria justificativa de la
conveniència i oportunitat de constituir una societat mercantil per a la gestió de
totes les activitats i els serveis de la Diputació de Barcelona en suport de la
comunicació de proximitat”, aprovat pel Consell d’Administració de la Xarxa
Audiovisual Local, en sessió de data 19 d’abril de 2012, i esmentat en la part
expositiva del present dictamen.
Segon.- CREAR la comissió d'estudi per a la redacció de la memòria justificativa de
la conveniència i oportunitat de la iniciativa econòmica i, en el seu cas, la constitució
d'una societat mercantil, per a la gestió de totes les activitats i els serveis de la
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Diputació de Barcelona en suport de la comunicació audiovisual de proximitat, en
els termes següents:
1) La comissió d’estudi tindrà la composició següent:
Presidència:
Ilm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns de la Diputació de Barcelona.
Vocalies:
Il·lm. Sr. Joaquin Ferrer Tamayo, Diputat delegat per a la Cooperació Local.
Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, Diputat delegat de Salut Pública i Consum.
Il·lma. Sra. Mireia Solsona Garriga, Diputada adjunta d’Igualtat i Ciutadania.
Sra. Petra Mahillo García, Secretària General de la Diputació de Barcelona.
Sra. Teresa Raurich Montasell, Interventora General de la Diputació de Barcelona.
Sra. Mònica Fulquet Tenas, Cap del Servei de Premsa de la Diputació de
Barcelona.
Sr. Francesc Pena Carbó, Vocal del Consell d’Administració de la Xarxa
Audiovisual Local i Conseller delegat de l’Agència de Comunicació Local, S.A.
2) Assistiran a la comissió d’estudi, amb veu i sense vot, els tècnics especialitzats
que designi la seva Presidència.
Tercer.- DISPOSAR que en la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat
de la iniciativa que elabori la comissió d’estudi hauran de constar, com a mínim, els
requeriments exigits per la normativa aplicable i, en particular, per l’article 243.2.b)
del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’article 97.1.b) del Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril i l’article 146 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny.
Quart.- DISPOSAR que, un cop elaborada per la comissió d’estudi la memòria
justificativa de la conveniència i oportunitat de la iniciativa, l’elevi al Ple per a la seva
presa en consideració.
Cinquè.- DISPOSAR que la comissió d’estudi actuï de forma col·legiada i adopti les
seves decisions per majoria de vots. En cas d’empat, es procedirà a una segona
votació. Si persisteix l’empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència.
Per a la vàlida constitució de la comissió d’estudi hauran d’estar presents un terç
dels seus membres en número no inferior a tres.
Sisè.- FACULTAR àmpliament i expressament la Presidència de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns i de la comissió d’estudi per a l’adopció de quantes resolucions
siguin necessàries per al desenvolupament dels presents acords.”
La comissió d’estudi esmentada s’ha reunit en dates 10.7.2012 i 16.7.2012 i ha elaborat
la memòria abans referida –que conté tots els requeriments legals-, raó per la qual
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s’escau elevar-la al Ple per a la seva presa en consideració i, en cas afirmatiu, per tal que
disposi la resta de tràmits legalment exigits per a la constitució de la societat.
Tanmateix, valorats per la comissió d’estudi la justificació i conveniència de la iniciativa, i
com els pressupostos jurídics, funcionals i econòmic-financers de l’activitat a
desenvolupar, així com la configuració de l’entitat pública empresarial preexistent a la que
la societat mercantil ha de substituir, la memòria conclou la conveniència de la constitució
d’una societat limitada per a la gestió d’un servei públic de caràcter econòmic.
La normativa aplicable, respecte al procediment d’aprovació de la constitució d’una
societat mercantil per a la gestió d’un servei públic de caràcter econòmic –que
coincideix en els seus trets essencials amb allò previst per a la constitució d’una
societat mercantil d’iniciativa econòmica-, està constituïda fonamentalment pel Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 249 i concordants), la Llei estatal 7/1985,
reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 85), el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), aprovat pel Reial Decret
legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 103) i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13.6 (art. 188 i 211 i següents).
En conseqüència, atesos els motius exposats i vista la legislació aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d'Hisenda i Recursos Interns, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ, tot aprovant en allò que calgui, la “Memòria
justificativa de la conveniència i oportunitat de constituir una societat mercantil per al
foment i promoció de la comunicació audiovisual local”, elaborada per la comissió
d’estudi creada per a la dita finalitat per acord plenari de 31 de maig de 2012, memòria
que s’acompanya com Annex I.
Segon.- APROVAR INICIALMENT la dissolució de l’entitat pública empresarial Xarxa
Audiovisual Local (XAL) i la constitució d’una societat mercantil limitada per a la gestió
del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació
audiovisual local, amb la denominació de XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i un
capital social de dotze mil (12.000) €, adscrita a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,
mitjançant la subscripció i desembossament íntegre de quatre participacions de tres
mil (3.000) € de valor nominal cadascuna, tot aprovant, igualment, els estatuts pels
quals haurà de regir-se la nova societat, la proposta dels quals s’acompanya com
Annex II.
Tercer.- DETERMINAR que la nova societat, un cop constituïda, quedarà subrogada
en els drets i obligacions assumides fins a la data per la Xarxa Audiovisual Local,
entitat pública empresarial de la Diputació de Barcelona, a la qual succeirà
universalment, en els termes reflectits en els comptes i resta de documents que
s’acompanyen com Annex III.
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Quart.- SATISFER l’import de dotze mil (12.000) € amb càrrec a la corresponent
partida del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- SOTMETRE els precedents acords a informació pública pel termini de trenta
dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
mitjà de comunicació escrita i al tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona, a
efectes de formulació, si escau, d’al·legacions, reclamacions o suggeriments. El termini
es computarà a partir del dia següent de la publicació en el BOPB. Cas que no se’n
presentin al·legacions, reclamacions o suggeriments, els precedents acords
s’entendran definitivament aprovats.
Sisè.- PUBLICAR el text íntegre dels estatuts definitius de la nova societat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i inserir una referència de la dita publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Setè.- COMUNICAR els precedents acords, un cop hagin esdevingut definitius, a la
secció corresponent del Registre d’entitats locals de Catalunya, als efectes escaients.
Vuitè.- FACULTAR àmpliament i expressament l’Ilm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal,
President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona,
perquè, en nom i representació d'aquesta, concorri a la constitució de la nova societat en
els termes exposats, tot subscrivint i desembossant les participacions corresponents,
aprovant els estatuts de la nova societat, si fos necessari d’acord amb la qualificació del
Registre Mercantil, acceptant i designant càrrecs a qualsevol dels òrgans rectors de la
nova societat i, en general, subscrivint quants documents públics i/o privats siguin
necessaris.
En relació a aquest Dictamen, el president del Grup d’ICV-EUiA-EPM d’aquesta
Corporació, Sr. Funes, sol.licita la paraula per expressar, en primer lloc, la negativa a
aquest procés per part del seu grup.
Considerem que estem parlant d’un tema força estratègic, segurament dels més
estratègics d’aquesta casa, perquè és els mitjans de comunicació local. Els que sou
més veterans d’aquest hemicicle m’haureu sentit explicar això a mi en el mandat
passat (vull dir que ja ho dèiem quan estàvem al govern). Creiem que és un tema
important sobre el qual hauríem de fer una reflexió. Som conscients que els mitjans de
comunicació (els locals, els nacionals i els globals) han patit un canvi i que, per tant,
els mitjans de comunicació de la Diputació han de fer una lògica adaptació i que, per
tant, estem en una línia que cal l’adaptació dels nostres mitjans, però no acabem
d’entendre el procés que hem iniciat i no el compartim. No entenem quin és l’objectiu
final d’aquest procés i estem enormement preocupats per l’escenari futur que ens
dibuixa aquest procés que, des del Govern de la Diputació, s’està dibuixant.
Nosaltres (així ho vam dir en les discussions del Pressupost i així ho vam dir en el
mandat passat) entenem que hi pot haver un diagnòstic compartit de quina és la
situació dels mitjans (allò a què feia referència abans) i, per tant, que es podien haver
trobat propostes de major consens que les que avui ens porten sobre la taula i ens
arriben en aquesta Memòria, en aquesta aprovació inicial. Entenem que l’exercici de
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consens es podia haver fet amb més temps i que, amb major voluntat de diàleg,
podíem haver trobat una proposta més compartida i, sincerament, ens genera
enormes dubtes. Encara no entenem, un mes després, quin ha estat el paper d’aquest
comissió que, en teoria, ha elaborat un document que ja estava elaborat. Què ha fet
aquest comissió? Quina aportació extraordinària ha fet aquesta comissió de treball?
Per què d’un mes a l’altre hem de tenir això sobre la taula i aquest avançament i
aquest a córrer tots per veure això?.
En aquests moments, el Govern només està posant sobre la taula una visió
economicista dels mitjans de comunicació i us demanem que aneu una mica més
enllà, que plantegeu que els mitjans de comunicació públics tenen una funció social,
tenen una funció informativa, tenen una funció educativa. A més, en aquest cas, tenen
una funció de difusió del català. En moltes emissores locals de Catalunya, les que
estan enganxades a la COM, només es garanteix un nivell de qualitat de les
produccions en català si ho fa la COM. Per tant, és important que féssim un debat molt
més extens, molt més treballat. En aquests moments, amb tot el respecte a tothom
que han fet el treball, només tenim un document intern, fet des de dins de la pròpia
casa, per marcar el futur de la casa. Evidentment, és des de dins de la pròpia casa que
s’han de buscar solucions, però també hauríem d’haver comptat, especialment, amb
els professionals que treballen, amb professionals externs que ens haurien pogut
ajudar a pensar en altres vies de solució i, evidentment, amb els ajuntaments. No em
sembla de rebut que els 140 ajuntaments o pràcticament dels 140 alcaldes i
alcaldesses que estan enganxats a la COM sàpiguen que cessa el Sergi Mas o que es
tanca el programa del Jordi Duran per la premsa. No em sembla de rebut. Crec que,
en això, no ho estem fent bé. No ho està fent bé l’equip de govern i ens hi posem
nosaltres per ser solidaris mínimament. No ho estem fent bé i crec que és el moment
que ho parem i ens aturem dos minuts i ens aturem el temps que calgui per pensar si
això que estem fent és correcte. Avui el que fem és plantejar a la societat que un
servei públic es gestiona millor des d’una empresa privada que des d’una empresa
pública. No ho entenem. Per a nosaltres, des d’una empresa pública es gestionen
millor els béns públics que des d’una empresa privada i encara no ens ho demostra
cap dels documents que ens heu portat com a equip de govern. Per tant, tenim
seriosos dubtes de la conveniència d’aquest procés. Creiem que cal major debat i
major treball amb els ajuntaments i els professionals implicats. Creiem que el que
estem fent és una privatització que, a totes totes, el que farà és precaritzar els llocs de
treball públics que hi ha en els mitjans de comunicació i ens preocupa enormement
cap a on ens porta. Per tant, us demanem que retireu el punt i que us plantegeu amb
major temps, president, que es plantegi l’equip de govern la possibilitat de fer un altre
procés.
A continuació intervé el portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, per anunciar
també, el vot en contra del nostre Grup en aquest punt. Analitzat en detall el
document que hi ha sobre la taula, jo diria que compartim un objectiu amb el Govern,
que és la racionalització del servei que s’ha de donar als mitjans de comunicació del
nostre entorn territorial, de la nostra província. Compartim que cal anar cap a un
procés de racionalització i, per tant, ens agradaria també haver participat més
intensament en aquest procés.
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El que es planteja en aquest document és un canvi de model, de soca-rel, dels serveis
públics de comunicació local de la Diputació de Barcelona. Formalment, el que estem
fent és aprovar la transformació de la XAL, que fins ara era una EPE, en una societat
limitada (SL). Formalment, sembla que hi ha aquest acord en definitiva com a element
bàsic, però a la pràctica hi ha quelcom més perquè el que queda anunciat i queda
obert, també, amb tota la documentació de l’estudi, és la voluntat que aquesta
empresa, aquesta XAL, SL faci tots els serveis de comunicació local de la Diputació de
Barcelona, el qual vol dir, per tant, un procés de migració del que avui està fent
l’Agència de Comunicació Local (ACL) i del propi Consorci de Comunicació Local
(CCL), és a dir, tot l’entorn de COMRàdio, cap a aquest nou organisme. Aquest és el
procés que se’ns dibuixa.
Bé, nosaltres hi formulem dues objeccions de base i una petició al Govern. La primera
objecció és que, si es produeix un canvi substancial de model, ens sembla que era
essencial negociar aquest canvi substancial de model amb totes les entitats que estan
en el nus, en el fons de l’acord que va començar aquesta història. Em refereixo a un
acord amb l’Ajuntament de Barcelona, un acord amb l’EMUC, un acord amb la
Mancomunitat de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i un acord col·lateral
amb els ajuntaments, amb els 140 ajuntaments que, d’alguna manera, s’han anat
integrant en aquest consorci. Per tant, trobem a faltar, en aquest procés, aquest factor
de transparència, de comunicació i de consens que ens sembla essencial. Canviem
les bases del servei que donem als ajuntaments, als ens locals sense comptar amb els
ens locals. En tot cas, crec que els temps, avui, han d’anar per un altre camí. Si
canviem substancialment la manera amb què ens relacionem, hem de tenir en compte
el que pensen, el que diuen, el que volen, el que fan els nostres socis. Per tant, és una
acció unilateral de la Diputació que no ha tingut a l’altre costat de la taula els ens locals
i això ens sembla imprescindible. Cal que la Diputació parli d’aquest tema amb la
Mancomunitat de municipis, amb l’Ajuntament de Barcelona, amb l’EMUC i amb els
ajuntaments perquè, malgrat que l’acord final que prenem no sembla que impliqui el
CCL, a la pràctica, en tot el conjunt del text que se’ns proposa, sí que hi ha una
afectació directa perquè es tracta d’absorbir, de fer, de donar el servei conjuntament
de ràdio i de televisió. Per tant, reclamem que hi hagi aquesta taula de diàleg i ens
sembla imprescindible.
La segona qüestió. Adjunt a aquesta decisió, hi ha el compromís d’inversió de tres
milions d’euros (o de gairebé tres milions d’euros) per tal de reformar una part de
l’Edifici Cambó, on hi ha la COM, per tal d’ubicar-hi també la nova XAL. Ens sembla
que no podem gastar tres milions d’euros en això, en aquests moments. Ens sembla
que els moments són prou complicats com per gastar els diners en coses o en
elements de lectura només interna. Hauríem de tenir una visió més àmplia. Hi ha molts
ajuntaments amb moltes necessitats i creiem que avui aquesta no és una inversió
prioritària. No la veiem clara. La volem analitzar amb molt detall. Volem que se’ns
expliqui amb molt detall i se’ns expliqui el perquè d’aquesta alternativa.
La tercera qüestió. S’obre un període d’informació pública de trenta dies hàbils. No ens
sembla que sigui el millor amb aquest canvi de model tan profund i atès que, a més a
més, molts dels 140 municipis que se serveixen en aquests moments de COMRàdio i
dels seus serveis són francament petits, no ens sembla de rebut que aquest canvi de
model se sotmeti a informació pública en un temps en què l’activitat és baixa i,
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especialment, en municipis, insisteixo, molt petits que no podran seguir aquest procés i
no podran dir la seva per manca dels seus propis serveis tècnics. Per tant, creiem que
trenta dies hàbils és poc temps d’informació pública quan s’està fent un canvi
substancial de model. Per tant anunciem el vot contrari i, alhora, anunciem també que
presentarem esmenes als estatuts que se’ns proposen de la nova entitat, esmenes per
garantir dues coses. La pluralitat de la nova entitat, de la nova XAL, la pluralitat política
de la nova XAL ha de quedar garantida en els estatuts i, alhora també, formularem
esmenes per tal de garantir la participació de tots els ens i del municipalisme en
definitiva, que ha estat qui ha generat el que avui tenim a nivell de comunicació (XAL i
COM). Garantir, insisteixo, la participació de tot el municipalisme en aquesta nova
entitat. Que no sigui només una empresa de la Diputació, que sigui una empresa
pública en què el món local se senti còmode.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del grup d’ERC-AM, Sr.
Portabella, que comença la seva intervenció dient que en aquesta aprovació inicial
ens abstindrem i ho farem així perquè és característic de la nostra formació política
voler seguir els processos que considerem oberts i poder influir en la seva
transformació.
A nosaltres, afegeix, ens sembla que el model que s’apunta té més incerteses que no
certeses i té més indefinicions que no claredats i, per tant, nosaltres volem veure com
evoluciona el plantejament que se’ns fa en aquest informe. Nosaltres creiem que
algunes de les afirmacions que s’han produït com si fossin de caràcter reversible (per
exemple, que la XAL passi a ser societat limitada) són molt relatives perquè si la XAL
passa a ser societat limitada i només la XAL passa a ser societat limitada aquí es
queda. Necessita que hi hagi moltes més evolucions i, per tant, nosaltres justament el
que volem és estar atents i poder influir sobre aquesta situació per tal de veure que,
realment, el model sigui un model que defensi uns mitjans de comunicació de caràcter
públic que siguin justos i equànimes perquè si de quelcom poden estar segurs és que
ERC mai no estarà a favor de la desaparició d’un mitjà de comunicació que sigui públic
i que sigui en català.
Per tant, nosaltres volem seguir la jugada i volem veure cap a on evoluciona i, en
aquests moments, no ens posicionem amb un un SÍ o un NO perquè les incerteses
que té el projecte són molt clares. Parlava del model, però si ens mirem estrictament el
que són algunes de les propostes que es fan, que no estigui definit què fa la Junta
General o el Consell d’administració és una mancança gran. Que no se sàpiga
quantes persones hi haurà en el Consell d’administració, també, i aquest és el motiu
pel qual nosaltres també anunciem al·legacions en el text que avui fa aprovació inicial i
per tant, contribuirem amb el que és el nostre punt de vista per tal que el Consell
d’administració, en el cas que es dugués a terme, tingués una representació plural i
coral de tots els representants i que quedés clar que la Junta General té les màximes
competències com, per exemple, l’aprovació pressupostària.
Per acabar, sobre el mètode. Alguna de les tendències que es poden veure en
aquesta aprovació inicial de model són impossibles de dur a terme sense complicitats
d’altres institucions. Abans s’ha citat, l’Ajuntament de Barcelona, en el que fa
referència, a la freqüència de ràdio que és ben veritat. Si posat el cas, aquest
Ajuntament, digués que ja li sembla bé com està, doncs s’ha acabat. No cal que ens
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portin res a l’aprovació final. Per tant, a nosaltres el que ens sembla és el que he dit al
principi: el grau d’incertesa que hi ha és tan gran i el grau d’indefinició que hi ha és tan
gran que nosaltres, en tot cas, per tal de garantir una ràdio pública de qualitat i en
català, volem participar-hi presentant al·legacions.
A continuació sol.licita l’ús de la paraula el portaveu del Grup de Convergència i
Unió, Sr. García Cañizares, per fer una constatació que és que estem parlant d’una
aprovació inicial de la constitució de l’empresa, de la societat mercantil, la qual cosa
vol dir que hi ha espai per fer al·legacions, hi ha espai per col·laborar en el text, hi ha
espai perquè siguin possibles moltes de les coses que vostès demanden. Per altra
banda, dir-los-hi que sí que hi ha hagut, evidentment, relació i se n’ha parlat amb
l’Ajuntament de Barcelona i evidentment s’ha parlat, també, amb més de quaranta
emissores i quaranta municipis que utilitzen, en aquest cas, la COM; però no estem
parlant de la COM, estem parlant del Consorci Audiovisual de Catalunya (CAC). Per
tant, estem més a la XAL que a la COM tot i que anirem progressant cap a un canvi de
model, és evident. El que proposem és un canvi de model. No ens espanta en absolut.
Les circumstàncies actuals ens porten cap a la necessitat de fer reformes i, en aquest
aspecte, creiem des del Govern que caldria (i que cal) fer reformes en els medis
audiovisuals i informatius d’emissores de la Diputació de Barcelona. Per tant, molt
ràpidament, el que sí que crec que cal és que tinguin l’espai per col·laborar. El tenen
via aprovació inicial i, per tant, totes les al·legacions que vulguin fer i, evidentment, el
que no farem és no parlar amb els municipis afectats. Insisteixo, ja s’ha fet des de la
pròpia Diputació amb diferents municipis. En aquest cas, aproximadament quaranta ja
han estat informats i, en tot cas, el que ens han dit és que estaven d’acord.
Tot seguit el Sr. Mayoral, amb el permís de la Presidència, manifesta que només per
dir que jo també he fet consultes a municipis i, en tot cas, a un dels socis preferents o
un dels socis fundacionals del Consorci, com és la Mancomunitat de municipis, i m’han
comentat que desconeixen totalment el procés, cosa que em preocupa i per això he fet
la intervenció que he fet i demanaria que s’esmenés, simplement.
I el Ple, n’acorda, l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió i del Partit Popular, el vot
en contra dels diputats assistents del Grup d’ICV-EUiA-EPM i del Grup Socialista i
l’abstenció dels diputats assistents del Grup d’ERC-AM, sent el resultat definitiu de 26
vots a favor, 23 vots en contra i 2 abstencions.
4.- Dictamen de data 17 de juliol de 2012, que proposa aprovar el desplegament
d’una segona fase del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local.
Per acord plenari de la Diputació núm. 47/12 de 14 de març de 2012 es va aprovar per
unanimitat el dictamen que proposava ratificar íntegrament el decret de la Presidència
de la Diputació núm. 1632/2012, de 8 de març, pel qual s’aprovava el conveni de
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida,
Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya, per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local, en endavant PEAFL, i que es va signar entre totes les entitats el 8 de
març de 2012.

20

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

El PEAFL s’ha articulat com un instrument de cooperació econòmica amb els
ajuntaments de la província, amb l’objecte de subvenir a llurs necessitat financeres,
derivades de drets reconeguts i pendents de pagament que la Generalitat de
Catalunya té amb els esmentats ajuntaments.
En la primera fase del PEAFL, la Diputació de Barcelona va oferir un finançament de
fins a 168.475.000,00 euros, amb els què es va poder atendre el pagament de
determinats drets de crèdit que ostentaven els Ajuntaments de la província de
Barcelona amb la Generalitat de Catalunya, seleccionats d’entre les obligacions
reconegudes per la Generalitat a 31 de desembre de 2011, actualitzades a data 1 de
març de 2012 amb els ens locals.
Atesa la urgència de les necessitats financeres municipals a subvenir i la identitat en la
naturalesa del negoci jurídic a articular entre la Diputació, els consistoris municipals i la
Generalitat de Catalunya, es considera oportú ampliar l’abast del marc regulador del
PEAFL a d’altres aportacions als Ajuntaments de la província de Barcelona fins un
total addicional de 7.000.000,00 euros (set milions d’euros) més.
Vist l’escrit de la Generalitat de Catalunya donant el seu consentiment a l’ampliació del
finançament ofert per la Diputació en aquest segona fase complementària del PEAFL.
En aquesta segona fase del desenvolupament de l’expressat Pla la Diputació de
Barcelona oferirà un finançament addicional de fins a 7.000.000,00 euros, que es
distribuiran entre diferents ajuntaments, d’acord amb l’Annex adjunt a aquest dictamen
on es relacionen els crèdits pendents que aquests ostenten en front la Generalitat.
D’acord amb el document d’acceptació, la Generalitat de Catalunya s’obliga a retornar
a la Diputació l’import efectivament satisfet per aquesta, incrementat amb la
indemnització corresponent acordada al pacte sisè de l’esmentat conveni.
El negoci jurídic articulat pel PEAFL consisteix en una cessió de crèdits entre els
Ajuntaments com a cedents, les diputacions catalanes com a cessionàries i la
Generalitat de Catalunya com a deutor cedit, d’acord amb els articles 1526 a 1536 del
Codi Civil.
El contingut del conveni regulador del PEAFL, que concreta el seu objecte, la posició
jurídica de les parts, els requisits per sol·licitar el finançament, el procediment, els
compromisos econòmics de les parts, els incompliments i el règim jurídic del conveni,
es dóna per reproduït i és d’aplicació al desplegament d’aquesta segona fase del
PEAFL, excepte la regulació relativa al finançament.
Atesa l’existència d’obligacions reconegudes per la Generalitat en favor dels
ajuntaments que segueixen pendents de pagament, com a conseqüència d’un
problema transitori de liquiditat de la Generalitat de Catalunya, degut a la greu crisi
econòmica i financera actual.
Vist que els greus problemes de liquiditat dels ens locals poden posar en perill la
prestació de serveis essencials justifiquen la urgència d’adoptar la present resolució
mitjançant la qual es fa extensiu el règim regulador del PEAFL a d’altres drets de crèdit
dels Ajuntaments front la Generalitat de Catalunya, per tal que la Diputació de
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Barcelona en pugui avançar el seu pagament, i posteriorment, recuperar l’import
directament de la Generalitat.
Vist que l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de LRBRL, estableix les competències
de les diputacions provincials i assenyala que, al marge d’altres que puguin atribuir-li
l’Estat o la Generalitat, corresponen com a competència pròpia i “en tot cas”,
“l’assistència i la cooperació jurídica econòmica i tècnica en favor dels municipis,
especialment els de menys capacitat econòmica i de gestió”, tal i com expressament
estableix l’apartat 1.b) de l’esmentat article 36 de la Llei reguladora de les bases del
règim local.
Vist que l’apartat segon d’aquest article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local especifica una sèrie de mitjans que les diputacions poden
utilitzar per assolir els fins esmentats en l’apartat primer i, entre ells, senyala que les
diputacions poden utilitzar qualsevol forma d’assistència i cooperació municipal, per
assegurar l’accés de la població al conjunt de serveis mínims de competència
municipal i, a més a més, que poden atorgar subvencions i ajudes amb càrrec als fons
públics, bé mitjançant plans especials o altres instruments específics.
Vista, per tant, la necessitat de procedir a cooperar econòmicament amb els
ajuntaments de la província, perquè aquests puguin prestar els serveis municipals amb
tota normalitat, i que això passa per ajudar-los econòmicament, és pel que la Diputació
de Barcelona considera adient desenvolupar una segona fase complementària del Pla
extraordinari d’assistència financera local, amb l’objecte d’ampliar l’aportació de
liquiditat per alleujar les necessitats financeres dels ajuntaments catalans, derivades
de drets reconeguts i pendents de pagament que la Generalitat de Catalunya té amb
els esmentats ajuntaments.
Vist l’informe de la Tresoreria respecte la viabilitat financera d’aquesta segona fase del
PEAFL.
Vist l’apartat Tercer de la part resolutiva del decret de la Presidència de 8 de març,
ratificat pel Ple, on es faculta el diputat president de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns per adoptar les resolucions adients per facilitar el millor desenvolupament del
Conveni i l’assoliment dels objectius del Pla Extraordinari d’Assistència Financera
Local.
Vist que l’assumpció dels compromisos continguts en el referit conveni i els acords que
es proposen requereixen la competència del Ple de la Corporació per a la seva
aprovació, d’acord amb l’establert a lletra d), en relació a lletra k) de l’article 33 punt 2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DESENVOLUPAR una segona fase complementària del Pla extraordinari
d’assistència financera local, en la part que fa referència a la Diputació de Barcelona
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que es desplegarà en els termes continguts en el text del conveni de col·laboració
entre la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i
Lleida, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya, per al desenvolupament del PEAFL, que es dóna per reproduït, en el sentit
d’incrementar el finançament ofert per la Diputació, que s’amplia fins a un màxim de
7.000.000,00 euros (set milions d’euros) addicionals.
Segon.- APROVAR la relació dels imports dels crèdits dels Ajuntaments susceptibles
d’incloure’s en el desenvolupament de la segona fase complementària del Pla
Extraordinari d’Assistència Financera Local en l’àmbit de la Diputació de Barcelona, i
que s’acompanya com a Annex.
Tercer.- FACULTAR el diputat president de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per
adoptar les resolucions adients per facilitar el millor desenvolupament de la segona
fase complementària del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local.
Quart.- FIXAR com a data màxima per presentar el document d’adhesió dels
Ajuntaments interessats al Registre d’Entrada de Documents de la Diputació de
Barcelona el 7 de setembre de 2012.
Cinquè.- FIXAR el 28 de setembre de 2012 com a data màxima perquè la Diputació
efectuï el pagament dels crèdits cedits pels Ajuntaments en aquesta segona fase, i el
30 de novembre de 2012 perquè la Generalitat de Catalunya retorni el total del deute
amb la Diputació per l’import efectivament satisfet per aquesta, incrementat amb la
indemnització corresponent, d’acord amb el pacte sisè del conveni regulador del Pla
Extraordinari d’Assistència Financera Local.
Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords als ajuntaments de la província de
Barcelona relacionats a l’Annex, als efectes de la seva adhesió si escau.
Setè.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes
oportuns.
ANNEX AL DICTAMEN, DE 17 DE JULIOL, REFERIT A L’APROVACIÓ DEL
DESPLEGAMENT D’UNA SEGONA FASE DEL PLA EXTRAORDINARI
D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL
NIF
P0802000J
P0802400B
P0803900J
P0805500F
P0807800H
P0808800G
P0809200I
P0809500B
P0810100H
P0810200F
P0810400B
P0812000H

Nom
AJUNTAMENT DE BEGUES
AJUNTAMENT DE BORREDÀ
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE L'ESTANY
AJUNTAMENT DE GAVÀ
AJUNTAMENT DE GISCLARENY
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT D'IGUALADA
AJUNTAMENT DE JORBA
AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA
AJUNTAMENT DE MATARÓ
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Ajuntament PUOSC
Total general
471.907,38
471.907,38
5.924,21
38.070,90
43.995,11
22.698,57
22.698,57
62.904,61
100.000,00
162.904,61
4.888,79
4.888,79
99.474,51
99.474,51
18.806,30
224.360,44
243.166,74
1.123.436,40
1.123.436,40
51.468,61
51.468,61
12.757,27
396.994,29
409.751,56
198.199,66
9.678,61
207.878,27
565.429,86
565.429,86
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NIF
P0812300B
P0812900I
P0813000G
P0814800I
P0815200A
P0817100A
P0819900B
P0820400J
P0821100E
P0821300A
P0823300I
P0824400F
P0824500C
P0825600J
P0826700G
P0828400B
P0830200B
P0830800I
Total
general

Nom
Ajuntament PUOSC
Total general
AJUNTAMENT MOLLET DEL VALLÈS
147.950,47
147.950,47
AJUNTAMENT MONTCLAR
4.971,70
4.971,70
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU
7.704,67
7.704,67
AJUNTAMENT D'OLOST
52.718,21
71.729,28
124.447,49
AJUNTAMENT D'ORRIUS
5.679,84
5.679,84
AJUNTAMENT DE PREMIA DE MAR
35.031,98
35.031,98
AJUNTAMENT SANT BOI DE
LLOBREGAT
92.516,49
92.516,49
AJUNTAMENT ST.CUGAT DEL VALLÈS
180.392,77
180.392,77
AJUNTAMENT ST.FELIU SASSERRA
10.384,92
10.384,92
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
17.196,75
17.196,75
AJUNTAMENT ST.PERE DE TORELLÓ
21.581,29
301.123,79
322.705,08
AJUNTAMENT STA.COLOMA
CERVELLÓ
37.602,09
657.532,06
695.134,15
AJUNTAMENT STA.COLOMA
GRAMENET
1.396.298,80
1.396.298,80
AJUNT.STA.MARIA DE MARTORELLES
7.500,45
7.500,45
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
20.252,12
20.252,12
AJUNTAMENT DE TORDERA
28.532,65
591.394,26
619.926,91
AJUNTAMENT DE VILADECANS
157.686,35
157.686,35
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ
61.466,98
61.466,98
4.923.364,70 2.390.883,63 7.314.248,33

El Diputat Sr. Roig, del Grup Socialista, sol.licita la paraula per manifestar que com
bé diu l’enunciat, aquest PEAFL és una segona fase que portem avui a l’aprovació del
Ple. És una segona fase que s’emmarca en la petició que va fer el nostre Grup per
donar el nostre vot positiu al primer que es va presentar a causa dels desajustos que,
en aquell moment, hi havia inicialment en el Pla, un pla que recordem que, enlloc de
basar-se en el deute que tenia la Generalitat amb els ajuntaments, en aquell cas sols
tenia en compte les ordres de pagament que s’havien tramitat en aquell moment.
El procés des de l’aprovació d’aquell primer Pla fins a l’aprovació, avui, d’aquest segon
Pla, ha estat més llarg del que tots haguéssim volgut i desitjat malgrat l’esforç (que
s’ha de dir) que s’ha fet per part de tot el procés en la negociació, però també he de dir
que el resultat final no aconsegueix l’objectiu que ens havíem marcat tots plegats. Des
del Grup Socialista, en el seu moment vam fer arribar una proposta al Govern on,
evidentment, el que s’intentava era reconduir i salvar tots aquests desajustos que
comentava al principi i aquí haig de dir que es va arribar a un acord global amb la
Diputació, amb l’equip de govern, i que penso que era un acord global a on estava
dintre dels marges de previsió econòmica que tenia la pròpia institució i que era bo per
a tots els municipis afectats, i remarco, per a tots els municipis afectats. Els problemes,
en aquest segon Pla, sorgeixen quan es presenta la Generalitat de Catalunya i
passem de una aprovació, millor dit, d’una sol·licitud inicial que es movia als entorns
dels 20-25 milions d’euros a un resultat final de set milions d’euros, que és el que
portem avui a aprovació d’aquest Ple.
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Davant d’aquesta situació, el nostre Grup va fer una darrera proposta, una proposta en
la darrera Comissió Informativa, per si era possible reconduir el tema, proposta que
entenem que ha de ser treballada perquè ha de resoldre diferents qüestions, tant de
tipus econòmic com administratiu, i, per tant, podria fer que tot aquest procés
s’allargués però, en definitiva, la proposta que feia el nostre Grup consistiria o consistia
a fer un crèdit o, el que ja s’ha fet en alguna altra ocasió, un préstec pont a cost zero
per als ajuntaments, a retornar quan la Generalitat fes efectiu el seu deute. De tota
manera, hem de dir, doncs, que la voluntat que hem vist en l’equip de govern era de
reconduir aquest tema i de buscar solucions i, evidentment, tenint en compte que si
avui no s’aprovés aquest pla, aquest segon Pla ja no tindria l’efecte que es busca, el
vot del nostre Grup serà, evidentment, afirmatiu i el que sí que els fem és un prec i
demanem, doncs, al Govern aquest compromís que ens ha manifestat per tal de trobar
les solucions que puguin resoldre totes aquestes disfuncions que encara arrosseguem
des del primer Pla, que es van detectar en el primer Pla, amb totes les diferents
respostes que hi ha hagut per part del Govern de la Generalitat en relació amb aquest
deute que té amb els ajuntaments i que és un deute reconegut per tots ells.
El portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. García Cañizares, sol.licita la
paraula per contestar molt breument que, com saben, hem tingut moltes converses
amb la voluntat d’ajudar els ajuntaments, que és la nostra tasca al capdavant del
govern de la Diputació, i que, en aquest sentit, hem buscat sortides diverses. No hem
trobat exactament la que vostès demanaven, però el compromís ferm del Govern
d’intentar ajudar a tots els ajuntaments i, evidentment, a aquests ajuntaments
específicament de què havíem parlat, doncs també.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
Intervenció General
5.- Dictamen de data 10 de juliol de 2012, que proposa aprovar el Compte
General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2011.
Vist i examinat el Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2011,
el qual posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari de l’exercici referit, de conformitat amb allò que preveu l’art.
208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El Compte General de la Diputació està integrat pel de la pròpia Corporació, i pels dels
organismes autònoms que en depenen: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes,
Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària (ORGT), els quals
reflecteixen la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics
patrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 209.1 i 2
del TRHL, i pel Compte de l’entitat pública empresarial local, Xarxa Audiovisual Local
(XAL), la preparació i presentació del qual s’ha basat en l’aplicació dels principis,
criteris i polítiques comptables establerts al Pla General de Comptabilitat, aprovat
mitjançant el Reial decret 1514/2007, com també en l’altra legislació mercantil vigent.
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El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de la Corporació i dels Comptes dels
seus organismes autònoms s’ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
Local (en endavant ICL), aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre,
del Ministeri d’Economia i Hisenda, a l’empara del que disposa l’art. 210, en relació
amb l’art. 203.1.d) del TRHL, i el Compte del XAL s’ha elaborat d’acord amb la
normativa mercantil, i el règim de comptabilitat segons l’article 33 dels seus estatuts,
és el previst per a les societats mercantils quan el capital social de les quals pertanyi
íntegrament a les entitats locals d’acord amb l’article 209.3 del TRHL.
Atès que el Compte General reflecteix de manera adequada la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.
Els comptes anuals que integren el Compte de la Diputació i els que han de formar
cadascun dels seus organismes autònoms segons la regla 98 de la ICL són els
següents:
a)
b)
c)
d)

el Balanç
el Compte del resultat econòmic-patrimonal
l’Estat de Liquidació del Pressupost, i
la Memòria

Els comptes a què es refereix la regla anterior s’han elaborat seguint les normes i
ajustant-se als models que s’estableixen en la Quarta part del Pla General de
Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local annex a la ICL.
Atès que als comptes anuals de la pròpia Diputació i de cadascun dels seus
organismes autònoms, s’uneix la documentació complementària que s’estableix en la
Regla 98.3 de la ICL, constituïda per:
- les actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici
- les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, a
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referides a fi d’exercici i agrupats
pel número o raó social de l’entitat bancària, acompanyades, quan cal, dels
oportuns estats de conciliació.
Atès que el Compte General s’acompanya també de la documentació complementària
prevista en la Regla 101 de la ICL, és a dir:
- els estats integrats i consolidats dels comptes que ha determinat el Ple de la
Corporació
- la Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics
- la Memòria demostrativa del grau en què s’han complert els objectius programats
amb indicació dels previstos i assolits.
Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat rendits per l’Excm. Sr.
President, i els dels seus organismes autònoms i el de la XAL, han estat rendits i
proposats inicialment pels seus òrgans competents, a tenor del que estableix l’art. 212
del TRHL.
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Atès que d’acord amb allò que preveu l’article 219 del TRHL, i la base 73.3 de les
d’execució del pressupost per a l’exercici 2011 es va trametre al Ple l’informe de la
Intervenció General corresponent a la fiscalització plena referida a l’exercici 2011,
realitzada sobre les mostres extretes de les operacions de despeses, d’ingressos, de
bestretes de caixa fixa i de nòmines de personal actiu, en el qual consten les
observacions de la fiscalització realitzada, i del que la Corporació, reunida en sessió
plenària ordinària que va tenir lloc el dia 23 de febrer de 2012, va acordar donar-se’n
per assabentada.
Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el Compte General de la Diputació
de l’exercici de 2011, del qual resulta que el Compte general s’ha format per aquesta
Intervenció per mitjans informàtics i concorda fidelment amb la comptabilitat que li ha
servit de base, el qual ofereix una imatge fidel dels subjectes comptables i reflecteix
una situació econòmica financera sanejada.
El Compte General format per la Intervenció, es va sotmetre a informe de la Comissió
Especial de Comptes, d’acord amb l’art. 212.2 del TRHL.
Atès que l’assenyalada Comissió, en la reunió que va tenir lloc el dia 24 de maig de
2012, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informà sobre la
procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada Comissió,
a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els
interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions, conforme
amb el que disposa l’art. 212.3 del TRHL.
Considerant que en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions
durant els terminis abans assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General al Ple de
la Corporació per a la seva aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia per
la Comissió Especial de Comptes, sense necessitat d’emetre un nou informe per
l’esmentada Comissió, conforme amb allò que determina l’art. 212.3 del TRHL.
Vista la Base 92a de les d’execució del pressupost 2011, i vist l’apartat 2.2 g) de la
Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència
núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de
2012.
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 el Compte General de la Diputació de l’exercici de 2011, el qual
està acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de Comptes, de conformitat
amb allò que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Segon.- RETRE el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò
previst en l’article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes,
per mitjans telemàtics, en la forma prevista en l’Acord del Ple de la mateixa
Sindicatura, de 12 d’abril de 2011 (DOGC 5863, de 20 d’abril de 2011).
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
6.- Dictamen de data 11 de juliol de 2012, que proposa donar compte de l’informe
de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus Organismes
autònoms, a 30 de juny de 2012.
La Base 7ª.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2012 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de
la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva
situació.
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms a
30 de juny d’enguany, d’acord amb l’extracció realitzada en data 4 de juliol respecte de
la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de Barcelona.
Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost
d’Ingressos i Despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la Corporació.
La informació subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols
pressupostaris, tot reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més
significatives.
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes
Autònoms fins el 30 de juny d’enguany.
Vist l'apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa
a l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms,
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a la data de 30 de juny de 2012, segons els estats que s’acompanyen com a annex al
present dictamen.
I el Ple en resta assabentat.
Servei de Programació
7.- Dictamen de data 16 de juliol de 2012, que proposa aprovar la modificació de
crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2012 i donar
compte del corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’establitat 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.
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.
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la
modificació de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions),
s’insti la modificació dels esmentats instruments.
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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 17/2012 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2012, que recull crèdits extraordinaris, transferències de crèdit i
suplements de crèdit, per un import total de deu milions cent mil nou-cents setanta
euros amb sis cèntims (10.100.970,06) €, amb el detall que es recull en l’annex I, que
es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- APROVAR la modificació del Pla estratègic de subvencions 2012 que figura
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2012 inclòs dins de
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots
els efectes.
Tercer.- 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.
Quart.- 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.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè.- 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.
En relació al punt número 7 de l’ordre del dia, el Diputat Sr. Roig manifesta que en la
modificació de crèdit que ens porten avui, volíem manifestar, en primer lloc, que el
nostre Grup s’abstindrà. S’abstindrà perquè hi ha una qüestió amb la qual no estem
d’acord, que es tot el que fa referència a la transferència d’aquest fons per al que han
de ser les obres del Pavelló Cambó. Un debat que ja ha estat en el punt tercer
d’aquest Ple, crec. Per tant, el nostre portaveu ja s’ha manifestat en el seu torn i, en tot
cas, si fos per aquest tema evidentment votaríem en contra però la nostra abstenció ve
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deguda a què, precisament en aquesta mateixa modificació de crèdit, hi va l’aportació
dels set milions d’euros per suplementar aquest pla d’ajuda financera als municipis de
què hem parlat fa un moment i, per tant, entenem que havíem de fer abstenció. D’aquí
ve que, si només hi anés el tema del Pavelló Cambó, votaríem en contra i el
posicionament del nostre Grup és abstenció.
I el Ple, n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, Partit Papular, ICVEUiA-EPM i ERC-AM i l’abstenció dels diputats assistents del Grup Socialista, sent el
resultat definitiu de 32 vots a favor i 19 abstencions.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
8.- Dictamen de data 18 de juny de 2012, que proposa segregar, desafectar i
constituir un dret de superfície sobre la finca situada a Barcelona, carrer
Salvador Mundi, 4 bis, a favor de l’Ajuntament de Barcelona.
1. Antecedents
La Diputació de Barcelona és propietària d’una finca situada a Barcelona, al carrer
Salvador Mundi, núms. 4 bis a 18, inscrita en el Registre de la Propietat número 8 de
Barcelona, finca número 26.950, foli 85, tom 1981, llibre 193, secció 1ª, amb referència
cadastral 6736601DF2863F0001UF, i inscrita a l’Inventari de Béns de la Corporació
amb el codi d’actiu F000053 a nivell de terreny i amb la naturalesa jurídica de bé de
domini públic afecte a un servei públic.
Sobre part d’aquesta finca, concretament en la cantonada entre el carrer Salvador
Mundi i carrer Euterpe -actualment, carrer Salvador Mundi, núm. 4 bis-, la Diputació de
Barcelona va cedir a l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant conveni de data 17
d’octubre de 1989, l’usdefruit de la biblioteca i de l’espai de 122,10 m2 del jardí de la
Residència Fàbregas, per un termini de 10 anys, per a destinar-lo a Centre de Serveis
Socials del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i l’Ajuntament de Barcelona, a canvi, va
cedir en usdefruit a la Diputació de Barcelona per un termini de 5 anys els pisos situats
en la planta 1a, portes A, B i C i del local comercial núm. 7 de la planta baixa, ubicats
al passeig de la Mare de Déu del Port, núms. 389-395, per destinar-los a residència de
joves.
Mitjançant ofici de data 13 d’octubre de 1992, el Coordinador de l’Àrea de Serveis
Socials de la Diputació de Barcelona va comunicar a l’Ajuntament de Barcelona que
procedia a la devolució de l’edifici i instal·lacions del Passeig de Mare de Déu del Port.
L’Ajuntament de Barcelona ha continuat gaudint de l’edifici cedit com a Centre de
Serveis Socials municipals.
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant escrit de data 28 de gener de 2010, sol·licita a
aquesta Corporació la regularització dels esmentats espais en els termes que resultin
més convenients per ambdues parts.
En el mateix any 2010, mitjançant escrit de data 21 de juliol, l’Ajuntament de Barcelona
comunicà a aquesta Corporació l’aprovació inicial del Pla de millora urbana del Sector
de la plaça de Pere Figuera i Serra, en data 7 de juliol de 2010, el qual delimita com a
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subàmbit A els terrenys del Centre de Serveis Socials, amb una superfície de 240 m2, i
sol·licità a aquesta Corporació, com a titular d’aquests terrenys, la cessió d’ús de
l’esmentada superfície a fi d’instal·lar el nou Centre de Serveis Socials Salvador
Mundi.
A l’esmentat escrit l’Ajuntament de Barcelona proposà a la Diputació de Barcelona
l’atorgament d’un dret de superfície.
Com a conseqüència de la imminent aprovació definitiva del Pla de millora urbana, i
per tant, del començament de les obres de reforma i ampliació, en data 30 de
setembre de 2010, la Junta de Govern d’aquesta Corporació va aprovar un acord
autoritzant l’ús a favor de l’Ajuntament de Barcelona de la finca situada al carrer de
Salvador Mundi, núm. 4 bis, de Barcelona, mentre no es constituís el dret de superfície
sol·licitat per l’Ajuntament, evitant així, la demora en el començament de les obres.
El Pla de Millora Urbana del Sector de la plaça de Pere Figuera i Serra (Centre de
Serveis Socials del carrer de Salvador Mundi) es va aprovar definitivament, en data 1
d’octubre de 2010, pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, i el
nou Centre de Serveis Socials es va construir i va entrar en funcionament el 25 de
juliol de 2011.
És voluntat de la Diputació de Barcelona donar suport a la petició de l’Ajuntament de
Barcelona de constitució d’un dret de superfície per a la seva utilització com a Centre
de Serveis Socials.
2. Tramitació de l’expedient
Per donar compliment a les perspectives de l’Ajuntament de Barcelona respecte a part
de la finca de Salvador Mundi, concretament el núm. 4 bis, amb una superfície de
240m2, delimitat pel Pla de millora urbana del sector de la plaça de Pere Figuera i
Serra com a subàmbit A, s’ha de segregar aquesta superfície de 240 m2 de la finca i
procedir a la seva desafectació com a bé de domini públic.
Així mateix, cal deixar constància que la superfície a desafectar no es troba inclosa
dins de cap Pla o Projecte de la Diputació de Barcelona vigent o en curs, pel qual es
prevegi donar-li una utilitat com a bé de domini públic o afectar-lo a un servei públic.
En resum, del total de la finca del carrer Salvador Mundi, núms. 4 bis a 18, de
Barcelona, propietat de la Diputació de Barcelona, que té una superfície cadastral total
de 1106 m2, una valoració econòmica de 93.156,88 € i la qualificació de bé de domini
públic, cal aprovar la segregació de l’esmentada part de 240 m2 de sòl, valorada en
20.214,87 € d’acord amb l’Inventari de Béns de la Corporació, corresponent a la
numerada amb el núm. 4 bis del mateix carrer Salvador Mundi, i alterar la seva
qualificació jurídica com a bé de domini públic, com a pressupòsit legal indispensable
per a la constitució d’un dret de superfície sobre la finca resultant a favor de
l’Ajuntament de Barcelona.
Consten a l’expedient la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió
Immobiliària, de dates 6 i 7 de juny de 2012 respectivament; així com l’informe
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preceptiu de la Secretària General i de la Interventora General de la Corporació de
data 15 de juny de 2012.
3. Règim jurídic aplicable
Aquest expedient consta de tres actuacions jurídico-administratives diferenciades: la
segregació de part d’una finca propietat de la Diputació, la desafectació d’un bé de
domini públic i, finalment, la constitució d’un dret real de superfície sobre la finca
resultant a favor d’una Administració Pública.
Pel que fa a la segregació, es tracta d’una operació immobiliària que es regeix
principalment per la normativa urbanística i hipotecària. La finca resultant serà el
Centre de Serveis Socials del carrer Salvador Mundi, que correspon al subàmbit A del
Pla de Millora Urbana del Sector de la plaça de Pere Figuera i Serra.
Quant al règim jurídic aplicable per a la desafectació d’un bé de domini públic s’ha
d’estar al que disposen els articles 33.2 g), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; els articles 204 i 179 b) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i els articles 20, punts 1 i 2, i 178 del Reglament del patrimoni dels ens
locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, tots ells en relació
a l’alteració de la qualificació jurídica dels béns.
La legislació aplicable al dret de superfície, en tractar-se d’un dret real, és la que
estableix l’article 171 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme, de 3 d’agost, en la seva redacció actual, d’acord amb l’article 63
de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del DL 1/2010; el Capítol IV del Títol
VI (arts. 564-1 i següents) de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi
Civil de Catalunya, així com la legislació hipotecària i, supletòriament, els articles 40 i
41 del Real Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, del Text Refós de la Llei del Sòl.
Quant al procediment administratiu per a la constitució d’un dret real sobre una finca
propietat de la Diputació en favor d’una altra Administració Pública, s’ha de tenir en
compte l’article 8 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, normativa bàsica; com a gravamen d’un bé patrimonial
s’apliquen els articles 203, 209 i 214 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, juntament
amb els articles 8, 40, i 41 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Pel que fa al caràcter gratuït i adjudicació directa d’aquest dret real de superfície a
favor de l’Ajuntament de Barcelona, cal tenir en compte l’article 8.2 de l’esmentat
Reglament de patrimoni català que estableix que els béns patrimonials poden procurar
directament o indirectament la satisfacció de necessitats col·lectives, com en aquest
cas la destinació a Centre de Serveis Socials. Així mateix, aquesta actuació està
basada en la col·laboració interadministrativa, destacant l’article 55, lletra d), de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que estableix que en
les relacions recíproques entre les diferents administracions aquestes hauran de
prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres
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administracions puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves activitats, en
relació amb els articles 5 i 10 de la mateixa norma i en relació, finalment, amb l’article
144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, amb l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
del Patrimoni de les Administracions Públiques i amb l’article 107 de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Com a reforçament d’aquest règim jurídic, cal tenir present que, de forma supletòria,
s’aplica l’article 152 de l’esmentada Llei 33/2003 que estableix que per gravar un bé
s’ha de fer amb els requisits exigits per a la seva alienació i l’article 137.4.a) de la
mateixa Llei que permet l’adjudicació directa quan l’adquirent sigui una altra
Administració Pública.
Pel que fa a l’informe previ del Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 40 del Reglament de Patrimoni
català, no és necessari ja que la valoració de la finca segregada on s’atorga el dret de
superfície no excedeix el 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la
Corporació per a l’any 2012, que és de 614.982.108,00 €.
En relació amb la constitució del dret de superfície, i d’acord amb l’article 564-3 de la
Llei 5/2006 esmentada, s’ha de constar necessàriament en escriptura pública, i la
constitució i les modificacions del dret de superfície es poden oposar a terceres
persones de bona fe des de la seva inscripció en el Registre de la Propietat de la
manera i amb els efectes establerts per la legislació hipotecaria o des de que terceres
persones hagin tingut coneixement.
Aquesta inscripció al Registre de la Propietat és obligatòria en el cas de les
Administracions Públiques de conformitat amb l’article 36.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, normativa bàsica.
Finalment, pel que fa a la competència, correspon al Ple l’aprovació d’aquest
expedient segons el que disposen els articles 33.2.g) i 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en concret, per a l’alteració de la
qualificació jurídica dels béns de domini públic que requerirà el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació; així també ho
disposa l’article 204.5 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 20.2 del Reglament
del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
En conseqüència, el Cap sotasignat proposa a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns que elevi al Ple, previ l’informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’aprovació dels
següents
ACORDS
Primer.- SEGREGAR de la finca situada a Barcelona, al carrer Salvador Mundi núms.
4 bis a 18, que figura inscrita a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu
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F000053 i al Registre de la Propietat número 8 de Barcelona, finca número 26.950, foli
85, tom 1981, llibre 193, secció 1ª, i amb referència cadastral
6736601DF2863F0001UF, una porció de terreny amb una superfície de 240 m2, en la
cantonada entre el carrer Salvador Mundi i carrer Euterpe, carrer Salvador Mundi núm.
4 bis, que correspon al subàmbit A del Pla de millora urbana del Sector de la plaça de
Pere Figuera i Serra, segons el plànol que s’acompanya com a annex I.
Segon.- DESAFECTAR com a bé de domini públic afecte a un servei públic i, en
conseqüència, qualificar-la com a bé patrimonial la superfície de 240 m2 segregada en
el punt anterior.
Tercer.- CONSTITUIR un dret real de superfície sobre la porció de 240 m2 que s’ha de
segregat de la finca del carrer Salvador Mundi, a favor de l’Ajuntament de Barcelona, i
aprovar la formalització del conveni d’acord amb el text que es transcriu a continuació i
la memòria i la documentació gràfica que s’acompanya com a annex II.
“CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, RELATIU A LA CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE
SUPERFÍCIE SOBRE LA FINCA SITUADA A BARCELONA, CARRER SALVADOR
MUNDI, 4 BIS, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, fent ús de
les atribucions que li han estat conferides mitjançant la Refosa 1/2012, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i
publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, i facultat per aquest acte en virtut de punt
4.2.2.b.2) de l’esmentada Refosa a l’haver-se aprovat el text del present conveni per acord
plenari de ........................., i assistit per la Sra. Júlia Fajardo García, en qualitat de
Secretària delegada en l’àmbit de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, en virtut
de les facultats conferides pel decret de la Presidència de la Corporació de 2 de maig de
2012 (núm. 3538/12), publicat al BOBP de 16 de maig de 2012.
AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel Primer Tinent d’Alcalde, l’Il·lm.
Sr.
Joaquim Forn i Chiariello, d'acord amb les facultats delegades per l'Alcaldia segons decret
d’1 de juliol de 2011, assistit pel Sr. Jordi Cases Pallarès, Secretari General de la
Corporació Municipal, en l'exercici de les seves funcions de fedatari i assessor legal de la
Corporació Municipal i el seu President, de conformitat amb allò que disposa la Disposició
addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de, de l’Estatut Bàsic del Empleat Públic.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que la Diputació de Barcelona és propietària d’una finca situada a Barcelona, al carrer
Salvador Mundi núms. 4 bis a 18, inscrita en el Registre de la Propietat número 8 de
Barcelona, finca número 26.950, foli 85, tom 1981, llibre 193, secció 1ª i inscrita a l’Inventari
de Béns de la Corporació amb codi d’actiu F000053 a nivell de terreny i amb naturalesa
jurídica de bé de domini públic afecte a un servei públic.
II. Que sobre part d’aquesta finca, concretament en la cantonada entre el carrer Salvador
Mundi i carrer Euterpe, actualment carrer Salvador Mundi, núm. 4 bis, la Diputació de
Barcelona va cedir a l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant conveni de data 17 d’octubre de

35

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

1989, l’usdefruit de la biblioteca i de l’espai de 122,10 m2 del jardí de la Residència
Fàbregas, per un termini de 10 anys, per a destinar-lo a Centre de Serveis Socials del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
III. Que per escrit, de data 28 de gener de 2010, l’Ajuntament de Barcelona sol·licità a
aquesta Corporació la regularització dels esmentats espais en els termes que resultin més
convenients per a ambdues parts.
Així mateix, mitjançant escrit de data 21 de juliol de 2010 l’Ajuntament de Barcelona informà
a aquesta Corporació l’aprovació inicial del Pla de millora urbana del Sector de la plaça de
Pere Figuera i Serra, en data 7 de juliol de 2010, el qual delimita com a subàmbit A els
terrenys del Centre de Serveis Socials, amb una superfície de 240 m2, i sol·licità a aquesta
Corporació, com a titular d’aquests terrenys, la cessió d’ús de l’esmentada superfície a fi
d’instal·lar el nou Centre de Serveis Socials Salvador Mundi.
En l’esmentat escrit l’Ajuntament de Barcelona proposà a la Diputació de Barcelona que la
cessió d’ús es formalitzés mitjançant l’atorgament d’un dret de superfície.
IV. Que en data 30 de setembre de 2010, la Junta de Govern d’aquesta Corporació va
aprovar un acord autoritzant l’ús a favor de l’Ajuntament de Barcelona de la finca situada al
carrer de Salvador Mundi, núm.4 bis, de Barcelona, mentre no es constituís el dret de
superfície sol·licitat per l’Ajuntament, evitant així, la demora en el començament de les
obres.
V. Que el Pla de Millora Urbana del Sector de la plaça de Pere Figuera i Serra (Centre de
Serveis Socials del carrer de Salvador Mundi) es va aprovar definitivament, en data 1
d’octubre de 2010, pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona i el nou
Centre de Serveis Socials de Sarrià es va construir i va entrar en funcionament el 25 de
juliol de 2011.
VI. Que sobre el subàmbit A, de superfície 240 m2, la Diputació de Barcelona considera
convenient constituir un dret de superfície a favor de l’Ajuntament de Barcelona, que es
regularà mitjançant el present conveni, per tal de regular la utilització del nou Centre de
Serveis Socials Salvador Mundi per part de l’Ajuntament de Barcelona.
VII. Que una de les principals finalitats de la Diputació de Barcelona és contribuir a la
satisfactòria prestació dels serveis i activitats per part dels municipis de la província, donantlos suport en tot allò que els calgui, i l’actuació que l’Ajuntament de Barcelona té previst dur
a terme en el subàmbit A suposa una millora considerable per al municipi i reverteix
directament en un augment de la qualitat de vida dels seus ciutadans.
VIII. Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord Plenari de data xx de xxxx de
2012.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte, formalitzen el present conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni la constitució d’un dret de superfície a favor de l’Ajuntament de
Barcelona, sobre una porció de terreny que se segregarà de la finca del carrer Salvador
Mundi, situada en aquest municipi i propietat de la Diputació de Barcelona, que figura

36

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

inscrita a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000053 i al Registre de la
Propietat com a finca número 26.950, al tom 1981, llibre 193, foli 85, inscripció 1ª, i amb
referència cadastral 6736601DF2863F0001UF, concretament en la parcel·la delimitada com
a subàmbit A en el Pla de millora urbana del Sector de la plaça de Pere Figuera i Serra,
d’acord amb el plànol que s’adjunta com a annex I, amb una superfície de 240 m2, a la
cantonada entre els carrers de Salvador Mundi i Euterpe, la qual prèviament es desafectarà
com a bé de domini públic.
Segon.- Destinació
L’Ajuntament de Barcelona destinarà la finca objecte del dret de superfície a Centre de
Serveis Socials.
Tercer.- Termini del dret de superfície
L’esmentat dret de superfície a favor de l’Ajuntament de Barcelona es constitueix per un
termini màxim de 50 anys, que començarà a comptar des de la seva formalització en
escriptura pública.
Quart.- Contraprestació econòmica
El present dret de superfície és gratuït, de manera que no es fixa cap contraprestació
econòmica.
Cinquè.- Condicions resolutòries
La vigència del dret de superfície resta condicionada al compliment dels pactes del present
conveni.
El dret de superfície objecte d’aquest conveni es condiciona a que es destini l’edifici a
Centre de Serveis Socials i aquest dret quedarà sense efecte en cas que no es destini a
aquesta activitat o aquesta activitat quedi en suspens per un període màxim de 3 anys.
Sisè.- Llicència de parcel·lació
L’Ajuntament de Barcelona s’encarregarà d’efectuar la corresponent memòria del projecte
de parcel·lació, així com de tots els documents necessaris per obtenir per part de la
Diputació de Barcelona la corresponent llicència de parcel·lació.
L’Ajuntament de Barcelona es farà càrrec de qualsevol pagament que impliqui l’obtenció
d’aquesta llicència.
Setè.- Permisos i llicències
Per a l’exercici de les activitats i obres a realitzar a la finca propietat de la Diputació de
Barcelona objecte del dret de superfície, que requereixin permisos, llicències o
autoritzacions lliurades per altres administracions o ens públics, serà responsabilitat
exclusiva de l’Ajuntament de Barcelona la seva obtenció així com el seu pagament.
Vuitè.- Despeses
L’Ajuntament de Barcelona assumirà totes les despeses que puguin originar-se amb motiu
d’impostos, tributs, contribucions i altres gravàmens inclòs els urbanístics, reparacions
ordinàries i despeses generals de la finca objecte del dret de superfície.
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Novè.- Subministraments continus
L’Ajuntament de Barcelona es farà càrrec dels possibles subministraments continus que
requereixi la finca objecte del conveni.
Desè.- Custòdia i seguretat
La Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o seguretat
respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general de la finca sobre la qual es
constitueix el present dret de superfície.
Onzè.- Obres
La construcció del nou edifici del Centre de Serveis Socials s’ha realitzat conforme els
plànols i memòria que s’adjunta com a annex II i l’Ajuntament de Barcelona s’encarregarà
d’inscriure en el Registre de la Propietat la declaració d’obra nova d’aquesta construcció.
L’Ajuntament de Barcelona efectuarà al seu càrrec el manteniment i conservació de
l’edificació i no podrà realitzar cap altre tipus d’obra sense l’autorització expressa de la
Diputació de Barcelona.
Dotzè.- Reversió de l’immoble, obres i millores
En acabar el termini fixat pel que es constitueix el dret de superfície o com a conseqüència
de l’incompliment del present conveni, la finca descrita al pacte primer d’aquest conveni
revertirà a la Diputació de Barcelona, sense cap contraprestació, juntament amb l’edifici
construït i totes les obres, instal·lacions i millores efectuades, restant obligat l’Ajuntament de
Barcelona, a restituir-los en adequat estat d’ús, incloses les instal·lacions, i d’acord amb les
normatives i reglamentacions vigents en aquell moment.
Tretzè.- Limitacions
El dret de superfície no serà transmissible per part de l’Ajuntament de Barcelona a terceres
persones, sense abans posar-ho en coneixement de la Diputació de Barcelona i prèvia
autorització expressa per escrit d’aquesta.
Catorzè.- Responsabilitats
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de tipus civil,
patrimonial o penal per les vicissituds que es puguin produir en la finca objecte del dret de
superfície.
Quinzè.- Pòlissa d’assegurança
L’Ajuntament de Barcelona inclourà dins de la seva pòlissa d’assegurança la cobertura dels
danys que per determinades causes es puguin produir sobre els béns objecte del present
conveni reinvertint les quantitats rebudes en la reconstrucció o rehabilitació de l’edifici
construït.
Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona haurà de lliurar certificat de la companyia
asseguradora acreditant l’esmentada cobertura.
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Setzè.- Escriptura pública i inscripció en el Registre de la Propietat
L’Ajuntament de Barcelona es farà càrrec del pagament de totes les despeses que comporti
la formalització del present conveni en escriptura pública, així com de la seva inscripció en
el Registre de la Propietat.
Dissetè.- Causes de rescissió
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, el present conveni s’extingirà abans del
termini pactat per les següents causes:
a) Per incompliment dels pactes del present conveni.
b) Per la destinació de la finca objecte del present conveni a finalitats que es considerin
inadequades o suposin un perill evident per a l’estat dels terrenys, supòsit en el qual
revertiran de forma automàtica a la Diputació de Barcelona.
Divuitè.- Publicitat
L’Ajuntament de Barcelona està obligat a fer esment de la Diputació de Barcelona en tota la
documentació generada per l’activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres
elements de propaganda utilitzats per donar a conèixer, així com als llibres, vídeos,
programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió del Centre de Serveis Socials del
districte de Sarrià-Sant Gervasi, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona o entitat que pugui substituir-la.
Dinovè.- Jurisdicció contenciosa-administrativa
En exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, a les parts els serà d’aplicació el
procediment administratiu i contenciós administratiu amb submissió als tribunals del domicili
de la Diputació de Barcelona que siguin competents.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en duplicat
exemplar, en el lloc i la data que s’assenyalen.”

Quart.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de 20 dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i edicte
que s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se les
al·legacions que s’estimin convenients.
Cinquè.- DECLARAR que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el
tràmit d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament la segregació,
desafectació i constitució del dret de superfície més amunt esmentada, sense
necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament.
Sisè.- FACULTAR al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per a la
formalització i signatura de qualsevol document que pugui derivar-se dels presents
acords.
Setè .- NOTIFICAR als interessats per al seu coneixement i efectes.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.

39

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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

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

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

III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

IV.- Contribucions especials
▪
▪
▪

Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període voluntari

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
10.- Dictamen de data 25 de juliol de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació que és previst acordar pel Ple de l’Ajuntament de
Badalona, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Badalona en data 24 de juliol de 2012 acordà l’ampliació de
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Badalona, en data 24 de juliol de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I.- Impost sobre activitats econòmiques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d’inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
Qualificació de les infraccions tributàries i imposició de les sancions que se’n
derivin.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
Realització de les funcions d’inspecció de l'Impost.
Qualificació de les infraccions tributàries i imposició de les sancions que se’n
derivin.
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▪
▪
▪
▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
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.- 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.
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.
Qualificació de les infraccions tributàries i imposició de les sancions que se’n
derivin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV.- Altes Impost sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
▪
▪
▪

Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V.- Pràctica de comunicacions i notificacions d’actes de gestió tributària
1. Les comunicacions i notificacions relacionades amb la recaptació dels ingressos de
dret públic de Badalona, seran practicades per l’ORGT, en exercici de les
competències delegades.
2. En el marc de la col·laboració inter-administrativa sol·licitada per l’Ajuntament de
Badalona i acceptada pel Ple de la Diputació de Barcelona, l’ORGT practicarà les
següents comunicacions o notificacions derivades d’actes de gestió tributària:
- Comunicació de la baixa de rebuts de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
per improcedència de la seva exacció.
- Notificació de baixa del bé immoble al cadastre
- Notificació d’inscripció d’alteració de característiques cadastrals en el bé immoble
- Concessió de pròrrogues en el termini de presentació de l’impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana
- Requeriments d’aportació de documentació, amb transcendència tributària.
- Comunicacions i notificacions diverses necessàries per tramitar procediments
verificació de dades
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- Comunicacions i notificacions diverses necessàries per tramitar procediments de
control tributari.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
11.- Dictamen de data 29 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Callús, 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 Callús en data 30 de maig 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
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ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Callús, en data 30 de maig 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 les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

II.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

2.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Callús,
en data 30 de maig de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I.- Sancions administratives
Les funcions que en relació a la recaptació a les mateixes es deleguen són:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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II .- Taxa de residus domèstics i comercials
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

III.- 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.
Les funcions que, en relació a la recaptació i gestió d'aquesta taxa, es deleguen són:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.-Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal
en les activitats i instal·lacions i obertura d'establiments. Taxa per expedició de
documents administratius. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntals estintol, bastides i altres
instal·lacions anàlogues. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades
en matèria d'urbanisme. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol. Taxa per la
prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.
▪
▪

Notificació 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.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb pel
ple de l’Ajuntament de Callús 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 el 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.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
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 el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

VI.- 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.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII.- Taxa de residus domèstics i comercials
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

VIII.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

IX.-Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal
en les activitats i instal·lacions i obertura d'establiments. Taxa per expedició de
documents administratius. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntals estintol, bastides i altres
instal·lacions anàlogues. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades
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en matèria d'urbanisme. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol. Taxa per la
prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

X.- Contribucions especials
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XI.- Quotes urbanístiques
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XII.- Execucions subsidiàries
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XIII.- Sancions administratives
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪
▪
▪

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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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.

XV.- Altres ingressos tan tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar, no
delegats en anteriors acords:
Les funcions que, en relació a la recaptació d'altres ingressos, es deleguen són:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords 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.
12.- Dictamen de data 14 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Cardedeu, l’Ajuntament ha delegat en la
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
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Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Cardedeu en data 31 de maig de 2012, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
competències de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
a.

Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, modificat per la Llei 18/2009 de 23 de novembre

Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
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13.- Dictamen de data 5 de juliol de 2012, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, l’Ajuntament ha delegat
en la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Llinars del Vallès
en data 31 de maig de 2012, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
competències de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
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hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de
Trànsit.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, modificat per la Llei 18/2009 de 23 de novembre.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària,
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
14.- Dictamen de data 14 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olost, a favor de
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la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament d’Olost en data 15 de maig de 2012 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament d’Olost,
en data 15 de maig de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa pel subministrament d’aigua










Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer 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.
15.- Dictamen de data 5 de juliol de 2012, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sagàs, 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 Sagàs en data 22 de setembre de 2011 acordà la delegació
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
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 Sagàs, en data 22
de setembre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I.- Execucions subsidiàries
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

II.- Taxa per expedició de documents. Taxa llicències urbanístiques. Taxa ocupació
sòl, subsòl i volada de la via pública. Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili
i altres serveis socials assistencials.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

III.- Sancions administratives
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

IV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

V.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar, no
delegats en anteriors acords.
▪
▪
▪
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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▪
▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sagàs,
en data 22 de setembre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Quotes d’urbanització, contribucions especials i Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

3.- Resta assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sagàs de data 22 de
setembre de 2011 en relació a revocar la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, respecte a les funcions de gestió i recaptació de la prestació personal i de
transport.
4.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Sagàs, en data 22 de setembre de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies 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.
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II.- Taxa de residus domèstics i Taxa de residus comercials
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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 cinquè dels acords de delegació adoptats pel ple
de l’Ajuntament de Sagàs a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment,
l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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 el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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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 i de les empreses prestadores del
servei de telefonia mòbil.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII.- Taxa de residus domèstics i Taxa de residus comercials
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

VIII.- Taxes per expedició de documents, Taxa llicències urbanístiques, Taxa ocupació
sòl, subsòl i volada de la via publica. Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili
i altres serveis socials assistencials
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

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

X.- Quotes urbanístiques
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XI.- Execucions subsidiàries
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XII.- Sancions administratives
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XIII.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XIV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar,
no delegats en anteriors acords
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.
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▪
▪
▪
▪
▪

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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords sisè, setè i vuitè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
16.- Dictamen de data 27 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de la
modificació i de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en data 29 de maig de 2012 acordà la
modificació i l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació i l’ampliació de la delegació acordada pel ple de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en data 29 de maig 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.- Execucions subsidiàries
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II.- Sancions administratives
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de
delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
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17.- Dictamen de data 27 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta en data 31 de maig de 2012 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant
Cebrià de Vallalta, en data 31 de maig de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
▪
▪
▪
▪
▪
▪
-

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

▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.
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▪
▪
▪
▪
▪

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

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.
18.- Dictamen de data 27 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, 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 Jaume de Frontanyà en data 11 de juny 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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà, en data 11 de juny 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.- Sancions administratives
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

II.- Execucions subsidiàries
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

III.- 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.
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▪
▪

Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV.- Taxa pel Servei de Clavegueram
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

V.- Taxa pel Servei municipal de distribució del senyal de TDT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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 la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions i obertura d’establiments. Taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. Taxa per expedició
de documents administratius. Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntals estintol, bastides i altres
instal·lacions anàlogues. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús
públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o les voreres. Taxa per la
utilització de les instal·lacions i locals socials municipals. Taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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VII.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar,
no delegats en anteriors acords:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant
Jaume de Frontanyà, en data 11 de juny de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que
a continuació s’especifiquen:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, quotes d’urbanització i
contribucions especials
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

3.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant
Jaume de Frontanyà, en data 11 de juny de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que
a continuació s’especifiquen:
I.- Taxa pel subministrament d’aigua
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.
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▪
▪
▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II.- Taxa de residus domèstics i comercials
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats pel ple
de l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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 l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII.- Taxa de residus domèstics i comercials
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

VIII.- Taxa Subministrament aigua
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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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IX.- Taxa pel Servei de Clavegueram
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

X.- Taxa pel Servei municipal de distribució del senyal de TDT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.

XI.- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions i obertura d’establiments. Taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. Taxa per expedició
de documents administratius. Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntals estintol, bastides i altres
instal·lacions anàlogues. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús
públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o les voreres. Taxa per la
utilització de les instal·lacions i locals socials municipals. Taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XII.- Contribucions especials
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.
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▪
▪
▪
▪
▪

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

XIII.- Quotes urbanístiques
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XIV.- Execucions subsidiàries
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XV.- Sancions administratives
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XVI.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XVII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar,
no delegats en anteriors acords:
▪
▪
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
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▪
▪
▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
19.- Dictamen de data 14 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, 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 Quintí de Mediona en data 2 d’abril 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
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ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona, en data 2 d’abril 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.- Aprovació de crèdits incobrables.
II.- 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.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Taxa per aprofitament especial de 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.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- Execucions subsidiàries








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








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

VI.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
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 Quintí de Mediona 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.
Aprovació de crèdits incobrables.
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.
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Aprovació de crèdits incobrables.
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 deis recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








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

VI.- Quotes d'urbanització imposades per l'Ajuntament
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució deis recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VII.- Quotes d'urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta
Corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats
Urbanístiques Col·laboradores d'aquest municipi, un cop providenciat el
constrenyiment per aquest Ajuntament.








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

VIII.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d'interès general i de les empreses prestadores del
servei de telefonia mòbil.











Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
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Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IX.- Taxes per:














Recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans.
Entrades do vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Prestació de serveis en cementiris locals.
Clavegueram

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

X.- Altres taxes per:
-

Llicències urbanístiques.
Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament
a la via pública









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

XI.- Sancions imposades per l'Ajuntament amb motiu d'infraccions urbanístiques







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

XII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, que l'Ajuntament pugui liquidar








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

XIII.- 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.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIV.- Taxa per aprofitament especial de 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.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XV.- Execucions subsidiàries




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

XVI.- Sancions administratives








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

XVII.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
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.
20.- Dictamen de data 5 de juliol de 2012, que proposa l’acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora en data 19 de juny de 2012 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit
acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant
Quirze de Besora, en data 19 de juny de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa pel subministrament d’aigua
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
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Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
21.- Dictamen de data 27 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en data 31 de maig de 2012 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès en data 31 de maig 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.- Execucions subsidiàries
▪
▪
▪
▪
▪

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

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II.- Costes judicials derivades de procediments contensiós-administratius
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

III.- Concessions administratives
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

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.
22.- Dictamen de data 27 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en data 31 de maig de 2012
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana, en data 31 de maig 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:
- Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia
(Ordenança Fiscal núm. 20)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
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23.- Dictamen de data 29 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelavit, 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 Torrelavit en data 26 de juny de 2012 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Torrelavit, en data 26 de juny 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 pel subministrament d’aigua
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.
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▪
▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
24.- Dictamen de data 27 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada per la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
La Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix en data 24 de maig de 2012 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de l’entitat,
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 per la Junta de Veïns de l’EMD
de Valldoreix, en data 24 de maig de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Execucions subsidiàries
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment i recaptació dels deutes en període
executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
- Sancions administratives
▪
▪
▪
▪

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

- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪
▪
▪
▪

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’entitat
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.
25.- Dictamen de data 13 de juliol de 2012, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Vallirana, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
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trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Vallirana, l’Ajuntament ha delegat en la
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallirana en data
12 de juliol de 2012, a favor de la Diputació de Barcelona, de les competències de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de
Trànsit.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
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c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, modificat per la Llei 18/2009 de 23 de novembre.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària,
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Gerència de Serveis de Turisme
26.- Dictamen de data 6 de juliol de 2012, que proposa aprovar inicialment la
separació, per part de Diputació de Barcelona, amb efectes de 31 de juliol de
2012 dels següents consorcis de turisme: consorci per a la Promoció Turística
de l’Alta Anoia, consorci de Turisme de l’Alt Berguedà, consorci de Promoció
Turística de l’Alt Penedès, consorci de Turisme del Baix Llobregat, consorci de
Turisme del Cardener, consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme”,
consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, consorci per a la
Promoció dels Municipis del Moianès, consorci del Parc Fluvial del Llobregat,
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consorci de Turisme del Vallès Occidental, consorci per a la Promoció turística
de la Vall de Sau-Collsacabra.
La Diputació de Barcelona a través de la l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació treballa, en tant que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i
social dels pobles, en polítiques de dinamització i promoció turística del territori,
apostant per la qualitat i la diversificació i pel desenvolupament d’eines de promoció
turística que situïn l’oferta dels municipis en el mercat intern i extern.
El desenvolupament territorial turístic de la província de Barcelona s’ha instrumentat
per mitjà dels consorcis de promoció turística, ens instrumentals l’objecte dels quals és
contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori
corresponent, d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors
socioculturals.
La Diputació de Barcelona participa en un total de quinze consorcis de turisme,
aportant assessorament tècnic i suport econòmic.
Els consorcis de turisme en què participa Diputació de Barcelona són els següents:
Consorci per a la promoció turística de l’Alta Anoia, el Consorci de Turisme de l’Alt
Berguedà, el consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, Consorci de Turisme del
Baix Llobregat, el Consorci de Turisme del Cardener, el Consorci de Turisme del
Garraf, el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Consorci per a la
Promoció dels Municipis del Lluçanès, Consorci per a la Promoció dels Municipis del
Moianès, Consorci del Parc Fluvial del Llobregat, Consorci per a la Promoció Turística
de les Valls del Montcau, Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, Alt
Congost, la Plana de Vic, Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Consorci de
Turisme del Vallès Oriental, Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de SauCollsacabra.
D’aquests consorcis, el Consorci de Turisme del Garraf s’ha subrogat en la nova
Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf de la que ja no participa Diputació
de Barcelona, el Consorci de Promoció Turística de les Valls del Montcau ha pres
l’acord d’iniciar els tràmits per a la seva dissolució, i també ha pres l’acord d’iniciar els
tràmits de la seva dissolució el Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny,
Alt Congost, la Plana de Vic.
Atès que d’acord amb l’article 323 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS), qualsevol ens
consorciat pot separar-se del consorci sempre que compleixi amb les condicions de
formular pre-avís en el termini que assenyalin els estatuts i estigui al corrent en el
compliment de les obligacions i compromisos anteriors i garanteixi el compliment dels
que hi hagi pendents.
Atès que, de la lectura dels articles dels estatuts vigents dels següents consorcis:
- l’art. 35 dels estatuts del Consorci per a la Promoció Turística de l’Alta Anoia,
- art. 34 dels estatuts del Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà,
- art. 34 dels estatuts del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès,
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-

art. 31 dels estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat,
art. 34 dels estatuts del Consorci de Turisme del Cardener,
art. 34 dels estatuts del Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme”,
l’art. 34 dels estatuts del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès,
l’art. 34 dels estatuts del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès,
l’art. 35 del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat;
art. 34 dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, Alt
Congost, la Plana de Vic,
- art. 34 dels estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental,
es dedueix que per instar la separació caldrà realitzar una comunicació de preavís de
6 mesos d’antelació i estar al corrent en el compliment de les obligacions i els
compromisos adquirits amb el Consorci, i en tot cas, garantir el seu compliment.
Atès que l’article 33 dels estatuts vigents del Consorci de Turisme del Vallès Oriental
esmenta que qualsevol ens consorciat pot separar-se del Consorci sempre que
compleixi les condicions previstes a l’article 323 del ROAS, sense especificar termini.
Atès que l’article 25 dels estatuts vigents del Consorci per a la Promoció Turística de la
Vall de Sau-Collsacabra diu que la retirada del Consorci d’algun dels seus membres
s’autoritzarà sempre que existeixi per fer-ho causa justa i estigui l’entitat al corrent dels
seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions
pendents.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 22 de
desembre de 2011 va aprovar un dictamen (RA 238/11) que proposava formular
preavís per a la separació de la Diputació de Barcelona dels Consorcis següents:
Consorci per a la Promoció Turística de l’Alta Anoia, Consorci de Turisme de l’Alt
Berguedà, Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, Consorci de Turisme del
Baix Llobregat, Consorci de Turisme del Cardener, Consorci de Promoció Turística
“Costa del Maresme”, Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès,
Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès, Consorci del Parc Fluvial del
Llobregat, Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost, la Plana
de Vic, Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Consorci de Turisme del Vallès
Oriental, i Consorci per a la Promoció turística de la Vall de Sau-Collsacabra. Aquests
acords van ser notificats a tots els consorcis de turisme.
Atès que d’aquests consorcis, dos han acordat iniciar els treballs per a la seva
dissolució, el Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost, la
Plana de Vic i el Consorci de Turisme del Vallès Oriental. En aquests dos casos, no
s’opta per la separació, tot i haver realitzat el preavís, i en el seu moment, s’aprovarà
la dissolució del consorci.
Atès que ha transcorregut el termini legal establert en els estatuts dels Consorcis i en
el ROAS per a la formulació del preavís, s’ha de dir que Diputació de Barcelona,
d’acord amb l’informe de la Intervenció General es troba al corrent de les seves
obligacions i dels compromisos adquirits amb cadascun dels consorcis esmentats. En
cas d’haver algun compromís no conegut caldria donar compliment al previst a l’article
323 del ROAS.
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Vist que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i següents del ROAS, l’acord
dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se i dissoldre els consorcis,
com també per aprovar i modificar els estatuts, s’ha d’adoptar amb el vot favorable de
la majoria absoluta de membres de la corporació i ha de ser sotmès al tràmit
d’informació pública de 30 dies.
Vist els informes emesos per la Secretaria General i la Intervenció General.
En conseqüència, el Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació proposa al Ple de la Corporació, previ informe
de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la separació per part de Diputació de Barcelona amb
efectes de 31 de juliol de 2012 dels següents consorcis:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Consorci per a la Promoció Turística de l’Alta Anoia,
Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà,
Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès,
Consorci de Turisme del Baix Llobregat,
Consorci de Turisme del Cardener,
Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme”
Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès,
Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès,
Consorci del Parc Fluvial del Llobregat
Consorci de Turisme del Vallès Occidental,
Consorci per a la Promoció turística de la Vall de Sau-Collsacabra

Segon.- Sotmetre aquests acords de separació a informació pública pel termini de
trenta dies hàbils mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la Corporació,
iniciant-se el termini d’informació pública el dia següent al de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Tercer.- Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat
al·legacions, els acords de separació dels consorcis de turisme s’entendran
definitivament aprovats i es procedirà a publicar anunci de la separació definitiva.
Quart.- Comunicar els anteriors acords a tots els Consorcis de turisme i a totes les
entitats integrants dels mateixos.
Cinquè.- Publicar anunci de la separació definitiva dels Consorcis de turisme en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
En relació a aquest Dictamen, el portaveu del grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas,
manifesta que no és la primera vegada que, a aquest Ple, ve la proposta de
desvincular de la Diputació de Barcelona algun dels nombrosos consorcis de turisme
dels quals formem part. Hem estat demanant informació sobre el tema, sobre el
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contingut d’aquests dictàmens, i ens abstenim ja que, en aquests moments, tenim
dubtes de si les aportacions de la Diputació de Barcelona arribaran o no, per a la
promoció turística, a tots els llocs on estem desfent els consorcis de turisme. Podem
compartir l’objectiu que no cal tenir diversos consorcis de turisme en una comarca, que
no cal aquesta multiplicació d’organismes, però en aquests moments ens arriben,
també, informacions, des dels territoris en alguns del consorcis on s’ha produït la
desvinculació amb anterioritat, que no s’estan garantint els compromisos de les
aportacions de la Diputació de Barcelona per a la promoció turística.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al vicepresident primer Sr. Fernández Díaz,
per contestar al Sr. Mañas, dient-li que no tingui el menor dubte que el compromís de
la Diputació, evidentment, és donar compliment a aquells acords i aquells objectius
que ha definit en el propi territori. Aquí el que es persegueix és crear una complicitat,
primer, entre totes les administracions (ajuntaments, consells comarcals,
mancomunitats, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona) per treballar amb
un objectiu compartit, que és promoure l’activitat turística, que genera una activitat
econòmica, genera ocupació i, evidentment, en el cas de la província de Barcelona, és
un element cabdal en el que representa la cohesió del territori. Evidentment, no és un
procés fàcil i volem, a més, sumar els emprenedors perquè tots plegats
(administracions i emprenedors) vagin en la mateixa direcció.
Bé, jo crec que aquest procés, que no és fàcil i vostè apuntava, doncs, algunes
reflexions que ha traslladat el seu Grup en el territori, molt sovint esdevé no tant en el
tracte o els compromisos de la Diputació amb el territori sinó, a vegades, en punts de
vista diferents (quan no contradictoris) en el propi territori entre els propis ajuntaments,
fins i tot entre algun consell comarcal i la capital de la comarca i, per tant, amb
interessos contradictoris en el propi territori. I jo aquí afegiria a l’inrevés: la presència
del protagonisme de la Diputació és un valor afegit per intentar cercar una solució,
també, que en aquest moments no es planteja en el propi àmbit. Si el que preocupa
són el compromís financer per part de la Diputació o la nostra consideració, des del
Govern, que l’activitat econòmica que genera el turisme és fonamental per al territori,
sobretot per a la seva pròpia cohesió, tot aquest procés ho fem precisament per donar
continuïtat a algunes línies que s’havien engegat, també, en l’anterior mandat. Aquest
és l’objectiu i aquest és el compromís i, en tot cas, fer com sempre hem fet. Qualsevol
petició d’informació addicional que tingui el Grup d’ICV o qualsevol reunió específica
del Grup d’ICV amb el Govern doncs sempre ens mantindrem oberts per donar-li tot
tipus d’informació i si hi hagués, doncs, algun problema concret que ens pugui
traslladar i del qual, a la millor, tenim desconeixement, sempre estarem disposats a
estudiar-ho però, insisteixo, el que podem constatar molt sovint són diversitats de
parers o d’orientacions del propi territori que no pas el territori amb aquesta pretensió
que volem posar de manifest la pròpia Diputació. No és fàcil conciliar (i ho sap
perfectament) a vegades els interessos dins d’una pròpia comarca i, a vegades, fins i
tot dins dels propis ajuntaments en funció de la seva ubicació geogràfica o de la
subcomarca a què pertanyen o poden sentir-se més identificats i, fins i tot, a vegades
els interessos són més complementaris entre municipis de diverses comarques entre
ells que entre els propis municipis d’una comarca, però òbviament la Diputació hem
d’administrar l’organització territorial que ens pertoca, que no hem estat nosaltres qui
la va perfilar, però evidentment estem a la seva disposició doncs per a aquest diàleg i
poder subsanar qualsevol dubte que hi hagi i, evidentment, si hi ha alguna política que
hem d’enfortir o hi hem de posar l’accent doncs lògicament ho farem.
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I el Ple, n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Grup Socialista, del
Partit Popular i d’ERC-AM i l’abstenció dels diputats assistents del Grup d’ICV-EUiAEPM, sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 4 abstencions.
Servei de Teixit Productiu
27.- Dictamen de data 10 de juliol de 2012, que proposa l’aprovació de l’adhesió
de la Diputació de Barcelona a la declaració institucional de suport a les
cooperatives en el marc de l’any 2012 Any Internacional de Cooperatives.
La Resolució A/RES/64/136, de 18 de desembre de 2009, de l’Assemblea General de les
Nacions Unides proclama l’any 2012 Any Internacional de les Cooperatives i insta als
estats membres, com també sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a
sumar-se a les iniciatives que puguin sorgir en el decurs de l’any 2012 per promoure el
cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament
social i econòmic i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives.
Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus
integrants, que es gestionen pel benefici mutu dels seus membres , de les persones
usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives en tots els sectors de l’economia
catalana.
A més, a Catalunya hi ha més de 4.807 cooperatives, de les quals, més de 2.700 són a la
província de Barcelona. Aquest conjunt de cooperatives aporten el 4,5% al PIB Català.
Les cooperatives són generadores d’ocupació, i en el període més sever de la crisis
econòmica actual, entre el 2008 i el 2011, l’empresa cooperativa ha perdut genèricament
un 33% menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia catalana.
La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Teixit Productiu de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, dóna suport als municipis de la província de
Barcelona per afavorir la creació i consolidació de l’activitat econòmica, sent aquesta una
de les competències que li atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases del Règim Local,
i del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Aquesta declaració institucional és un document de posicionament multilateral amb
objectius a llarg termini i al qual en donen suport el Parlament de Catalunya, la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i altres entitats rellevant del país.
En virtut de tot això, es proposa al Ple Corporatiu, previ informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, l'adopció del
següent:
ACORD
Únic.- APROVAR l’adhesió a la declaració institucional de suport a les cooperatives en
el marc del 2012 Any Internacional de les Cooperatives, tot donant reconeixement i
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suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions
Unides.
En el marc d’aquesta adhesió, la Diputació de Barcelona es compromet a:
‐

Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions representatives del
cooperativisme per a la divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives, així
com donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin als
municipis de la província de Barcelona.

‐

Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de la Diputació de
Barcelona per tal de donar a conèixer la fórmula cooperativa a les diferents
instàncies municipals.

‐

Contribuir a la difusió de la Declaració de Suport a les cooperatives entre les
diferents instàncies municipals de la província de Barcelona.

I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
28.- Dictamen de data 18 de juny de 2012, que proposa l’aprovació de la
modificació i del text refós del Protocol general de la Xarxa d’ens locals per al
suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la
terra i el mar, així com el seu annex i el model d’adhesió a la Xarxa.
La Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i
de qualitat de la terra i el mar (d’ara endavant, XPDT) és una agrupació voluntària d’ens
locals d’àmbit supramunicipal, sense personalitat jurídica pròpia, que neix a proposta i
amb el suport de la Diputació de Barcelona.
El Ple de la Corporació, en data 25 de març de 2010, va aprovar el Protocol general de
la XPDT, així com el seu annex i el model d’adhesió.
El Comitè Director de la XPDT, reunit en sessió de data 28 de febrer de 2012, en
compliment de les atribucions que té reconegudes a l’apartat 4.2. del citat Protocol
general, i d’acord amb el que s’especifica al punt cinquè de l’Acta de la reunió, va
proposar la modificació el Protocol de la XPDT, a fi d’actualitzar-lo recollint els canvis
produïts en l’organigrama corporatiu de la Diputació de Barcelona, derivats de la nova
estructura organitzativa de les àrees, aprovada pel nou equip de govern.
D’acord amb el que s’estableix en el punt 5 del Protocol general, un cop aprovada la
modificació del Protocol, caldrà que l’òrgan competent de cada ens local la ratifiqui i la
notifiqui degudament a la Diputació de Barcelona.
Vist tot això, el Servei de Teixit Productiu ha informat favorablement la modificació del
Protocol de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes
alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, així com el seu annex i el model
d’adhesió a la Xarxa, aprovat pel Ple de la Corporació (AP número 86/10), de data 25
de març de 2010.
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Vist el que disposa a l'article 32.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, sobre la creació d'òrgans complementaris per les diputacions, en
relació amb l'article 132.1 del RD 2568/1986, de 28 novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, atribuint al
ple la creació d'òrgans desconcentrats, i atesa la necessitat de complir amb el principi
d'economia organitzativa esmentat a l'article 133 del mateix RD.
En virtut de tot això, es proposa al Ple Corporatiu, previ l'informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, l'adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del Protocol General de la Xarxa d’ens locals per al
suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el
mar.
La redacció del Protocol general, haurà de modificar-se introduint els següents canvis:





En qualsevol punt, on diu “Àrea de Desenvolupament Econòmic” haurà de dir “Àrea
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació”.
Punt 4.2. en relació al Comitè Director, apartat a), on diu “Pel president/a de cada
Àrea de la Diputació que participi en la Xarxa. En el cas de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, pel seu president delegat i pel diputat delegat de
Turisme”, haurà de dir: a) “Pel president/a de cada Àrea de la Diputació que participi
a la Xarxa. En el cas de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, pel seu
President delegat, pel Diputat delegat de Desenvolupament Econòmic i Turisme i
pel Diputat delegat de Comerç i Esports.
Punt 4.3., en relació a la Comissió de Seguiment, apartat b) on diu “En el cas de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de dues persones, una d’elles de la
Delegació de Turisme”, haurà de dir “En el cas de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, de tres persones: una representant a la Gerència de Serveis
de Desenvolupament Econòmic; una representant a la Gerència de Serveis de
Turisme; i una representant a la Gerència de Serveis de Comerç.”

Segon.- APROVAR el text refós del Protocol general de la Xarxa d’ens locals per al
suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el
mar, que es transcriu a continuació:
“PROTOCOL GENERAL DE LA XARXA D’ENS LOCALS PER AL SUPORT AL TEIXIT
EMPRESARIAL DE PRODUCTES ALIMENTARIS LOCALS I DE QUALITAT DE LA
TERRA I EL MAR
1.

PREÀMBUL

El programa de govern 2008-2011 de la Diputació de Barcelona fixa la millora de les
polítiques de foment de la competitivitat del teixit empresarial, a través de la dinamització de
sectors productius concrets, com un dels seus àmbits d’actuació. I es en aquest sentit que
s’emmarca l’impuls de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes
alimentaris locals i de qualitat de la terra i del mar (en endavant, Xarxa Productes de la
Terra).
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L’oportunitat de posar en marxa en el moment actual aquesta Xarxa es basa en diversos
factors, constatats al llarg dels darrers tres anys, mitjançant el projecte pilot que va impulsar
i coordinar l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, conjuntament amb les Àrees d’Espais
Naturals i Comerç i de12 ens locals de la província de Barcelona.
Amb les actuacions del projecte pilot s’ha contribuït a “fer sector” i s’ha constatat que és un
sector emergent, amb potencial de crear empreses i ocupació i que pot ser un sector
econòmic motor en alguns territoris.
El sector de productes alimentaris locals i de qualitat té un gran potencial tant des del punt
de vista de l’activitat econòmica com des de la seva projecció territorial, ambiental i cultural i,
en definitiva, de reforçament de la identitat local. Encara que és un sector amb reptes
importants que cal abordar el més aviat possible (grandària de les empreses,
associacionisme, canals de comercialització, millora de la producció, millora en la gestió,
etc.), tal com ens indica el cens que es va fer recollint dades de 766 empreses i 2.807
productes.
El treball amb aquest sector té sentit abordar-lo des d’una perspectiva supramunicipal, fet
que implica un treball important de concertació. En la mateixa direcció, des de la Diputació
de Barcelona s’està impulsant la creació de les Agències per al Desenvolupament
Econòmic, enteses com una nova forma de gestió del desenvolupament econòmic local
basada en la concertació territorial i en estructures més eficients i amb capacitat d’impacte
sobre el territori.
Considerant tots aquests aspectes, amb la Xarxa de Productes de la Terra el que es vol
aconseguir és estructurar el sistema local de suport al teixit empresarial d’aquest sector,
concertant el treball que es du a terme per part dels ens locals d’àmbit supramunicipal i de
les diferents àrees de Diputació de Barcelona que estan més directament implicades.
2.

LA XARXA PRODUCTES DE LA TERRA

2.1. Objecte i finalitat
La Xarxa Productes de la terra és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit
supramunicipal, sense personalitat jurídica pròpia, que neix a proposta i amb el suport de la
Diputació de Barcelona.
La finalitat de la Xarxa Productes de la terra és enfortir el teixit empresarial de productes
alimentaris locals i de qualitat de la terra i del mar de la província de Barcelona, estructurant
el sistema local de suport per tal que esdevingui més fort, eficient i accessible als seus
membres, facilitant la col·laboració entre ells, generant sinergies entre les diferents
actuacions, permetent dotar de més valor afegit a les mateixes, confeccionant eines i
recursos útils per al sector i compartint experiències entre els membres de la Xarxa.
2.2. Àmbit de treball i línies d’actuació
L’àmbit de treball és el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la
terra i del mar i les polítiques locals de suport al mateix.
Les línies d’actuació són les següents:
1. Coneixement i estructuració del sector: actualització de censos; estudis de diagnosi i
estratègia; impuls a processos de constitució d’associacions, etc.
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2. Optimització de la gestió empresarial: formació en gestió empresarial; assistència tècnica,
etc.
3. Millora de la producció: formació, qualitat, seguretat aliments; transformació
agroalimentària, certificacions de qualitat, denominacions d’origen; innovació tecnològica i
productiva, etc.
4. Promoció i Millora de la Comercialització:
- Coneixement de mercats, estratègia de mercats, fidelització de clients, plataformes i
sistemes de comercialització, etc.
- Foment d’estratègies de col·laboració amb el sector de la restauració, campanyes
gastronòmiques, promoció en agromercats i fires específiques o genèriques,
campanyes de promoció, elaboració de catàlegs i presència a internet, etc.
5.

Sensibilització del consumidor i sinèrgies amb el sector turístic i de serveis.

2.3. Àmbit territorial i temporal
L’àmbit territorial de la Xarxa Productes de la terra és la província de Barcelona i la durada
s’estableix com a indefinida.
3.

DELS MEMBRES DE LA XARXA PRODUCTES DE LA TERRA

3.1. Membres
A més de la Diputació de Barcelona com a impulsora i coordinadora de la Xarxa poden ser
membres els ens locals de caràcter supramunicipal de la província de Barcelona que tinguin
un àmbit territorial d’actuació comarcal.
De manera excepcional es contempla la possibilitat que puguin ser membres de la Xarxa
aquells ens locals de caràcter supramunicipal, que no tenint un àmbit territorial d’actuació
comarcal, aquest incideixi en més d’una comarca de la província de Barcelona.
Els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa hauran de demostrar un coneixement en
profunditat del seu teixit empresarial en aquest sector mitjançant un cens de les empreses i
productes alimentaris, que ha de contenir, com a mínim, la informació del model de cens
que s’adjunta com annex número 1.
3.2. Procediment d’adhesió
Els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa hauran d’aprovar per part de l’òrgan
competent que correspongui la sol·licitud d’adhesió en els termes establerts en el model que
s’aprova juntament amb aquest protocol i trametre-la a la Diputació de Barcelona juntament
amb un certificat del secretari/ària de l’ens local de l’esmentat acord de sol·licitud d’adhesió.
La Diputació de Barcelona, en cas que l’ens local sol·licitant compleixi les condicions per ser
membre de la Xarxa, aprovarà la sol·licitud.
En el cas de rebre sol·licituds d’adhesió d’ens locals de caràcter supramunicipal, que no
tenint un àmbit territorial d’actuació comarcal, aquest incideixi en més d’una comarca de la
província, la Diputació de Barcelona valorarà la seva adequació i el compliments dels
requisits, aprovant, si escau, la seva sol·licitud.
3.3. Drets i obligacions dels membres
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La Diputació de Barcelona té els drets i obligacions següents:


Drets:

a) Beneficiar-se de les accions executades i coordinades en el marc de la Xarxa.
b) Participar en els òrgans de la Xarxa.
c) Aprovar les modificacions d’aquest Protocol.

Obligacions:
a) Complir les decisions que prenguin els òrgans de la Xarxa.
b) Participar en el desenvolupament de les activitats de la Xarxa.
c) Donar suport econòmic a les activitats que realitzen la resta dels membres de la xarxa
mitjançant les convocatòries oportunes, sempre i quan les seves disponibilitats
pressupostàries ho permetin.
d) Posar a disposició de tots els membres de la Xarxa els productes (manuals, estudis,
eines...) que elabori.
e) Prestar assistència tècnica als membres de la Xarxa.
f) Facilitar a la Xarxa la informació que s’estipuli en relació a les actuacions efectuades per
la Diputació de Barcelona.
g) Garantir la visualització de la Xarxa en les actuacions que desenvolupi en l’àmbit de
treball de la Xarxa.
La resta de membres de la Xarxa Productes de la terra tenen els drets i obligacions
següents:
 Drets:
a) Participar en les convocatòries específiques de finançament que realitzi la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de treball de Xarxa.
b) Rebre assistència tècnica per part de la Diputació de Barcelona.
c) Beneficiar-se de les accions executades i coordinades en el marc de la Xarxa.
d) Participar en els òrgans de la Xarxa.
 Obligacions:
a)
b)
c)
d)
e)

Complir les decisions que prenguin els òrgans de la Xarxa.
Participar en el desenvolupament de les activitats de la Xarxa.
Posar a disposició de la Xarxa els productes elaborats per cada membre.
Executar, de forma integral e integradora, actuacions en les línies de treball de la Xarxa.
Facilitar a la Xarxa la informació que s’estipuli en relació a les actuacions efectuades per
cada membre.
f) Garantir la visualització de la Xarxa en les actuacions que desenvolupi en l’àmbit de
treball de la Xarxa.
3.4. Pèrdua de la condició de membre
La condició de membre es perdrà:
a) Per decisió voluntària d’aquest, mitjançant l’adopció de la corresponent resolució de
l’òrgan competent, degudament notificat a la Diputació de Barcelona.
b) Per incompliment de les obligacions establertes en punt 3.3 previ acord adoptat per la
Diputació de Barcelona, degudament notificat a tots els membres de la Xarxa.
c) A criteri de la Diputació de Barcelona, per haver cessat les condicions per les quals podia
ser membre de la Xarxa.
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4.

DELS ÒRGANS DE LA XARXA

4.1. Òrgans
Els òrgans de la Xarxa Productes de la terra són els següents:
a) Comitè Director
b) Comissió de seguiment
4.2. Comitè Director
El comitè director estarà format:
a) Pel president/a de cada Àrea de la Diputació que participi en la Xarxa. En el cas de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, pel seu President delegat, pel Diputat delegat
de Desenvolupament Econòmic i Turisme i pel Diputat delegat de Comerç i Esports.
b) Per un/a representant polític/a de cadascun de la resta d’ens locals membres de la Xarxa.
c) La secretaria tècnica, exercida per una persona representant de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona designada pel
president del Comitè Director a cada reunió.
El Comitè Director estarà presidit pel President/a delegat/da de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona.
Es podrà delegar la representació en altres persones de l’ens local o Àrea que representin,
comunicant-ho per escrit a la Diputació de Barcelona abans o el mateix dia de la celebració
de la reunió.
El Comitè Director es reunirà com a mínim un cop a l’any, i les decisions es prendran per
consens.
Les funcions dels comitè director seran:
a)
b)
c)
d)
e)

Establir les directrius per al desenvolupament de les actuacions de la Xarxa.
Aprovar el pla estratègic operatiu de la Xarxa.
Fer el seguiment de les actuacions de la Xarxa i avaluar els resultats.
Encarregar a la comissió de seguiment les actuacions que consideri oportunes.
Proposar les modificacions d’aquest protocol que haurà d’aprovar la Diputació de
Barcelona.

4.3. Comissió de seguiment
La comissió de seguiment estarà formada:
a) Pel/per un/a responsable tècnic/a de cada Àrea de la Diputació que participi en la Xarxa.
b) En el cas de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, de tres persones: una
representant a la Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic; una representant a
la Gerència de Serveis de Turisme; i una representant a la Gerència de Serveis de Comerç.
c) Per un/a responsable tècnic/a de cadascun de la resta d’ens locals membres de la Xarxa.
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Els representants de cadascun dels ens locals membres de la Xarxa, designaran un/a
responsable tècnic/a. La designació del personal s’haurà de comunicar a la Diputació de
Barcelona.
Es podrà delegar la representació en altres persones de l’ens local o Àrea que representin,
comunicant-ho per escrit a la Diputació de Barcelona abans o el mateix dia de la celebració
de la reunió
La comissió de seguiment estarà coordinada pel Servei de Teixit Productiu de la Diputació
de Barcelona.
Les funcions de la comissió de seguiment seran:
a) Executar el pla estratègic operatiu de la Xarxa.
b) Implementar actuacions en l’àmbit de treball de la Xarxa.
c) Facilitar al comitè director la informació necessària.
d) Realitzar les actuacions encarregades pel comitè director.
e) Impulsar grups de treball i iniciatives de membres de la Xarxa per a desenvolupar de
forma voluntària i conjunta accions específiques.
5.

MODIFICACIÓ

Serà la Diputació de Barcelona qui aprovarà la modificació del present protocol, a proposta
del Comitè Director.
Un cop el protocol s’hagi modificat, l’òrgan competent de cada ens local membre de la
Xarxa, haurà de ratificar la modificació i notificar-ho degudament a la Diputació de
Barcelona.
6.

CAUSES D’EXTINCIÓ DEL PROTOCOL

La Xarxa de Productes de la Terra tindrà una durada indefinida, determinada pels
compliments de les finalitats recollides en aquest Protocol i podrà extingir-se en qualsevol
moment per alguna de les causes següents:
a) Per acords dels òrgans competents dels ens membre de la xarxa.
b) Per impossibilitat legal o material de realitzar els seus objectius.
c) Per qualsevol altra circumstància legal.
L’acord d’extinció del protocol s’haurà de notificar a tots els membres de la Xarxa.
7.

RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT

La Xarxa Productes de la Terra, es regirà per aquest protocol, així com la legislació de règim
local, i, particularment, pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
bases del règim local, el Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
(aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny) la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i altres disposicions concordants i de desenvolupament en
matèria de règim local.
Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest Protocol, les parts se
sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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ANNEX 1
CENS DE LES EMPRESES I PRODUCTES ALIMENTARIS.
Foto de l’empresa (camp recomanable però no obligatori):

Imatge

Foto del procés de producció (camp recomanable però no obligatori):

Imatge

Nom Enquestador (Data i registre)

Data:

EMPRESA
Dades Bàsiques de l’empresa
NIF:
Nom de l’empresa:
Adreça:

Municipi:

Codi postal:

Correu electrònic:

Web:

Any
d’inici
l’activitat:

Telèfon:

Telèfon mòbil:

Nom del titular o persona de referència:

Home
Dona

Càrrec:
Edat del titular:

Menys de 35
anys
Entre 35 i 50
anys

L’empresa
tindrà
relleu generacional:

Sí
No

Registre d’Indústries
Agràries i Alimentàries
(RIAAC) 2

Sí
No
En tràmit

Entre 50 i 65
anys
Més de 65
anys
Registre sanitari d'indústries i
productes alimentaris de
Catalunya (RISPAC)1

Sí
No
En tràmit

1
Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RISPAC)Segons el Reial decret
1712/1991, de 29 de novembre, sobre el Registre general sanitari d'aliments (BOE núm. 290 del
4.12.1991). Agència de Salut Pública de Barcelona -- Institut de Seguretat Alimentària i de Salubritat—
Organisme competent
2
Inscripció al RIAAC  segons el Registre d'establiments industrials creat pel títol IV de la Llei
21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria, desenvolupat pel Decret 324/1996, d'1 d'octubre, en l'àmbit de
Catalunya, inclou com a indústries que s'han d'inscriure en aquest Registre les alimentàries, les agràries,
les pecuàries, les forestals i de la pesca. DAR -- organisme competent.
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Tipologia d’empresa
Tipologia:

Productor
Productor + Transformador
Transformador
Mà
d’obra
familiar:

Nombre de treballadors:
Activitat artesanal
explotació agrària:

com

a

complement

a

Complementa l’activitat artesana amb:

Sí
No

Empresa
familiar:

Sí
No

Sí
No
Abans sí
Turisme rural
Agroturisme
Activitats de lleure
Restauració
Educació Ambiental

Orientació productiva de l’explotació.
(Només omplir si és Productor o Productor Transformador)
Producció Agrícola
Producció Ramadera
Superfície (ha) Regadiu_________ Secà____________
Producció
Superfície
Espècie
Nombre de caps
Fruita seca

Vaca de llet

Fruita Dolça

Vaca de
carn

Horta

Porcí

Olivera

Aviram

Vinya

Cabrum

Farratges

Equí

Altres

Altres
DISTINTIUS I CERTIFICACIONS

Possessió
d’identificador oficial
del producte artesà:
Categoria:

Si
No

Possessió
d’algun
altre distintiu:

Producció Ecològica (PAE)
Producció Integrada (PI)
Denominació d’origen protegida (DOP)
Denominació geogràfica (DG)
Identificació geogràfica protegida (IGP)
Marca de qualitat. (Marca Q)
Especialitats tradicionals garantides.
Denominacions d’origen del vi.

Per què no té cap
distintiu?:
(Només
respondre en cas de
no tenir cap distintiu)

Per desinterès.
Per desconeixement.
Massa burocràcia

Carnet d’artesà
Mestre Artesà
Empresa artesanal
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TRETS COMPLEMENTARIS
Forma part d’alguna
associació?:

Ajuts

........................................

Rebuts

Administració
Local
Administració
Autonòmica

Sol·licitats
(per quin
concepte)

Administració
Local
Administració
Autonòmica

Cada any
En els últims dos anys
Fa més de cinc anys

Per invertir en l’explotació.
Per invertir en comercialització
Per invertir en màrqueting.
Per invertir en cultius (Prod.
Ecològica, Prod. Integrada)
Altres
......................................................
Interès en ampliar l’àmbit de comercialització i distribució
Sí
No
Interès en ampliar la comercialització i distribució en l’àmbit de la
restauració
Sí
No

Comercialització

Ús
de
les
tecnologies
comunicació

Quines?

Sí
No

noves
i

Sí
No
Si la resposta és Sí:
Per posar-se en contacte amb proveïdors
Per temes de comercialització
Per temes de gestió empresarial
Per informar-se
Per temes de formació
Altres

Formació del titular de
l’empresa

Estudis primaris
Estudis secundaris
Estudis universitaris

Mancances del sector

Manca de relleu generacional
Manca de formació
Manca d’assessorament
Manca de recolzament de l’administració pública
Legislació poc flexible
Altres

Necessitats formatives

Tècniques de màrqueting
En noves tecnologies
En tècniques de producció
Altres

Observacions
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Esteu interessats en rebre informació sobre les activitats i/o iniciatives referents a l’artesania
alimentària:
Sí
No
D'acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer
automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir
els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona. Autoritzo a la
Diputació de Barcelona, en l'àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals
facilitades, així com per a la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu
interès.
Manifestem no tenir cap inconvenient a compartir les dades particulars de la nostra empresa.
Foto del producte produït o transformat (camp recomanable però no obligatori):

Imatge
PRODUCTE
Nom
Descripció
Classificació segons
la seva composició:
(Seleccionar-ne un)

Carns i derivats
Peix, marisc i derivats
Ous i derivats
Llet i derivats
Olis i greixos comestibles
Cereals i derivats. Farines, pa i pastes
Llegums i tubèrculs. Productes derivats de la soja
Verdures i hortalisses. Derivats: envasats, congelats, fermentats i altres
Fruites i derivats. Fruits secs
Edulcorants naturals i derivats. Sucres i derivats del sucre. Mel.
Productes de confiteria. Torrons i massapans. Caramels
Aliments estimulants i derivats. Cafè, succedanis i derivats. Te i
derivats. Cacau, xocolata i derivats
Aigües, gel i begudes no alcohòliques. Begudes refrescants
Begudes alcohòliques. Vins i altres productes de la vinificació. Begudes
fermentades. Cerveses i sidres. Begudes espirituoses
Condiments i espècies. Sal i vinagre. Salses
Matèries primeres
Matèria Primera

Matèries primeres i
qualitat
(Omplir-ne tantes com
siguin necessàries)

Qualitat de la Mat. Primera

1

Convencional
Ecològica
Integrada

2

Convencional
Ecològica
Integrada
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3

Convencional
Ecològica
Integrada

4.

Convencional
Ecològica
Integrada
Traçabilitat de la producció - Disponibilitat

Disposa d’un Pla de
Traçabilitat:
(Capacitat
de
reproduir
l’historial
d’un producte, per
poder
localitzar
l’origen
dels
problemes que puguin
sorgir en la seva
elaboració
o
distribució i evitar-los
en un futur).
Procedència de les
matèries primeres:
(Especificar
el
%
aproximat)

Varietat
autòctones

locals

Estació en què es
produeix el producte

Pròpia ................
Externa
Local (del mateix municipi) ................
Comarcal (d’altres municipis de la comarca) .................
Provincial (d’altres comarques de la província) .................
Catalunya (d’altres províncies de Catalunya) .................
Espanya (d’altres autonomies d’Espanya ) .................
UE (d’altres països de la UE) .................
Resta de Món (d'altres països de fora de la UE) .............
Sí
No
Estació en què el
producte
està
disponible al mercat

Estiu
Tardor
Hivern
Primavera

Producció - Comercialització
Presentació
comercial
del
producte

Volum de producció
anual
(Quilograms o Litres)
Identificació
etiquetatge

Sí
No

i

Estiu
Tardor
Hivern
Primavera

A doll
Envasat individual
Envasat en caixes
Etiquetatge en
català

Marca pròpia
Marca externa
Sense Marca
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Comercialització

Comercialització directa
A l’explotació
A través de botiga
A través d’agrobotiga
A través de fires i mercats
Comercialització indirecta
Restauració
Internet
Altres
Distribució

Distribució

Pròpia (%).............
Externa (%)............

Àmbits
de
Distribució (%)

Local (municipi) (%).................
Comarcal (%).................
Provincial (%).................
Catalunya (%).................
Esp. (%).................
UE. (%).................
Resta del Món (%)...........

Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis de Medi Ambient
29.- Dictamen de data 9 de juliol de 2012, que proposa l’adhesió de la Diputació
de Barcelona a la “Declaració de Vic” aprovada per la Xarxa de ciutats i pobles
cap a la sostenibilitat en la XII Assemblea, per tal de refermar el compromís de
les administracions locals envers la “Conferència Rio+20: cap al bon govern
ambiental i l’economia verda.
Atès que la Diputació de Barcelona és membre de l’Associació Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat des de la seva constitució, l’any 1997, i participa en
l’associació desenvolupant les funcions de Secretaria Tècnica i com a membre de
l’Assemblea General.
Atès que en el marc de la 12a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la Sostenibilitat, que se celebrà a Vic el dia 22 de febrer de 2012, es va aprovar la
Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap al bon govern ambiental i
l’economia verda.
Atès l’interès que els continguts d’aquesta Declaració tenen per a la Diputació de
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els
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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.
Vist que la Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap al bon govern
ambiental i l’economia verda 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, recollit a l’article 6.4 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat
document al Ple de la Corporació, tot i que correspondria a la Junta de Govern segons
la competència que té atribuïda respecte de l’aprovació de convenis marcs o protocols
generals a l’epígraf 3.4.i.1) de la Refosa, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en
execució del Decret de la Presidència núm. 4477/12, de data 31 de maig de 2012, i
publicada al BOPB de data 6 de juny de 2012, donada la rellevància institucional de la
Declaració.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es proposa
l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració de Vic
aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat pel compromís local
envers Rio+20: cap al bon govern ambiental i l’economia verda, d’acord amb el text
que es transcriu a continuació:
“DECLARACIÓ DE VIC
PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20:
CAP AL BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA

En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha
deixat ben palès un ferm convenciment per incorporar els principis del desenvolupament
sostenible al món municipal.
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra de
1992, que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d’inflexió
en la manera d’abordar l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions Unides preveu
l’organització, per al proper mes de juny, de la
Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, trobada que, de
manera col·loquial, ja és usualment coneguda amb l’acrònim de Rio+20.
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 2012
Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat per
aprofundir la presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible
a l'energia, l'eficiència energètica i l'energia renovable en l'àmbit local, regional, nacional i
internacional.

110

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat
econòmica, situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar.
Efectivament, un dels objectius bàsics de la conferència serà el foment de l’economia
verda en el context del desenvolupament sostenible: tota una declaració de principis que
corrobora que la feina duta a terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet
en la direcció correcta.
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat un
treball ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis d’acció
que van emanar d’aquella Cimera de la Terra de referència, i han treballat per aplicar en
els seus territoris respectius polítiques i actuacions de sostenibilitat, totes les quals
redunden en una disminució de la petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús dels recursos
i, en conseqüència, en assentar les bases per a una gestió ambiental municipal més
eficient.
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport de la
Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals, i, més
recentment, en el concert europeu, en el disseny de polítiques d’eficiència energètica i de
mitigació del canvi climàtic, en el marc del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per una
Energia Sostenible Local.
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova
conferència de Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d'aprovar, i tenint present
el treball impulsat a Catalunya durant l'any passat, orientat a preparar la participació
activa del nostre país a la Conferència, la Xarxa assumeix el repte d’aportar noves
propostes d’acció, dissenyades en sincronia amb el marc suara descrit i amb els criteris
plantejats des d’altres àmbits institucionals.
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
ACORDEM:
POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva
idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem que
constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i
estalvi de recursos aplicable a la situació econòmica actual.
DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps
generadors d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible.
EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la sostenibilitat
en tots els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies
renovables, cicle local de l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació
ambiental i consum responsable.
ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i
nacional en l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un
avançament net en desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos
invertits, econòmics, humans i d’organització.
FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar oportunitats
de col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat.
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GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i accions
d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple
desenvolupament de la sostenibilitat i de l'economia verda, així com donar suport a
l'impuls a les actuacions de recerca i la innovació en sostenibilitat, que permetin
afrontar els reptes de futur.
ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius
comuns, i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de
sensibilització i comunicació que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la
implementació de les polítiques ambientals locals.
DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i
eficiència en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia
sostenible local, per tal de promoure les energies renovables, l’eficiència energètica i la
millora de la comptabilitat energètica.
IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de
construcció de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.
Finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Vic en els respectius plens
municipals, abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al compromís local envers
Rio+20, i a notificar els acords a la presidència de la Xarxa.
12a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Vic, 22 de febrer de 2012”

Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
I el Ple, n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
Oberta la segona part del Ple, seguiment i control de la gestió corporativa, la
Presidència sol.licita a la Secretaria General que es doni lectura de la primera de les
tres mocions que es presenten al Ple.
Moció que presenten conjuntament el Grup Socialista, d’ICV-EUiA-EPM i d’ERCAM a la Diputació de Barcelona, en defensa del món local i de la seva autonomia.
Atès que el govern de l’Estat espanyol ha anunciat una proposta de reforma de la Llei
Reguladora de Bases del Règim Local (LRBRL).
Atès que els ajuntaments són govern i han d’estar en peu d’igualtat institucional a la
resta de nivells de govern amb els que conviuen. Governs locals que des de 1979 han
treballat amb eficàcia la lluita contra la pobresa, la cohesió social, la superació de
situacions anteriors de crisi econòmiques, el desenvolupament econòmic, l’equilibri
territorial, la sostenibilitat, la construcció nacional i la construcció de democràcia. Avui
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els ajuntaments són els dics de contenció de la crisi i de la defensa dels drets de la
ciutadania.
Atès que el text actualment conegut de la proposta de reforma suposa la vulneració
del principi d’autonomia local i del principi de subsidiarietat i afectarà de forma
fonamental la cohesió econòmica, social i territorial, comportant un greu retrocés de la
qualitat democràtica, la desaparició i la pèrdua de qualitat de molts serveis públics i
especialment un trencament del principi constitucional d’igualtat de drets i deures de la
ciutadania.
Atès que aquesta proposta de reforma suposa un nou atac contra l’autogovern de
Catalunya i un nou model basat en la centralització, la configuració territorial del
govern en les províncies i per tant el no reconeixement de les especificitats
organitzatives dels territoris i en el cas català vulnerant el marc competencial sobre
l’ordenació i organització del món local contingut en l’Estatut de Catalunya.
Atès que la proposta de reforma serà aprovada pel Consell de Ministres sense que
s’hagi produït qualsevol procés de diàleg i consens necessari amb el món local i les
seves entitats representatives.
Per tot això, el Ple de la Diputació de Barcelona adopta els següents acords:
Primer.- Rebutjar rotundament la proposta de reforma de la Llei Reguladora de Bases
del Règim Local perquè comporta un retrocés de bona part dels serveis que presta
l’administració local i perquè les mesures que proposa no suposen cap estalvi real per
els municipis.
Segon.- Instar al govern de l’Estat espanyol a no impulsar cap reforma sense
l’imprescindible i necessari diàleg amb el conjunt del món local i les entitats
municipalistes, per tal de traçar l’horitzó del marc competencial dels ajuntaments des
de la premissa de ser l’administració més propera a la ciutadania i com administració
determinant en el benestar del conjunt dels homes i dones i del país.
Tercer.- Posar en valor i expressar públicament el nostre reconeixement a la tasca
dels electes locals dels pobles i ciutats de Catalunya, que es dediquen a la millora de
la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes i al progrés dels seus municipis.
Quart.- Expressar el nostre rebuig a un model basat en l’obligatorietat de la cessió de
competències dels ajuntaments envers les diputacions. L’eficàcia i la qualitat dels
serveis públics es garanteixen des de la proximitat i el compromís dels ajuntaments.
En aquest sentit, el model desenvolupat per la Diputació de Barcelona de cooperació i
treball en xarxa respectant l’autonomia local és una referència del municipalisme
català i espanyol.
Cinquè.- Demanar al Govern català que faci costat als municipis, pobles i viles de
Catalunya, que anem de la mà en la defensa del model català territorial i competencial
tal i com preveu l’Estatut de Catalunya.
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Sisè.- Instar al conjunt de les entitats municipalistes i institucions catalanes a fer un
front comú en defensa de la urgència d’una nova legislació competencial del món local
i un nou marc de finançament tenint present el principi de subsidiarietat.
Setè.- Instar al conjunt de forces catalanes amb representació al Congrés dels
Diputats a oposar-se a qualsevol proposta de reforma, que s’adopti sense el diàleg
necessari, i que pugui suposar un atac contra l’autonomia del món local, la invasió
competencial estatutària i el mapa municipal de Catalunya.
Vuitè.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als Grups
parlamentaris del Congrés i del Senat, al President de la Generalitat de Catalunya, als
Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FEMP, a la FMC i a l’ACMC.
El portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, sol.licita l’ús de la paraula per
manifestar que som signants d’aquesta moció perquè veiem amb molta preocupació el
fet que el Govern central vulgui fer una reforma de la LRBRL mitjançant, l’anunci
d’aquest avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local.
Nosaltres, ja fa uns mesos (concretament el mes de maig) i amb aprovació d’aquest
Plenari, vam presentar una moció que podríem dir que és precursora d’aquesta altra
moció perquè en el seu primer punt (i només llegiré aquest primer punt) ja aquest
Plenari va manifestar el seu rebuig a qualsevol reforma territorial a Catalunya que
afecti municipis ja existents i que no contempli, amb el consens de les administracions
locals, les possibles modificacions. És a dir, ja es veia venir des de fa uns mesos que,
davant la incapacitat de prendre mesures que poguessin resoldre la situació
econòmica del conjunt de l’Estat, les propostes que s’anaven fent reunien, bàsicament,
tres característiques. Primer, eren clarament recentralitzadores i d’atac a les
competències tant del Govern de Catalunya com les dels municipis i en aquest
avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
doncs es veu clarament, i per això també ho mostra aquesta moció, que s’envaeixen
competències de la Generalitat de Catalunya i que toca extraordinàriament el que són
les competències municipals. Es veu clarament, també, que no són mesures que
siguin d’àmbit racional, per tant, això de la racionalització queda més que en entredit.
Cap persona que sàpiga com va el món local no pot pensar que el gran estalvi del món
local ve a partir de la supressió del 30% dels regidors i les regidores, especialment
d’aquells municipis petits, perquè tots sabem que bàsicament és una activitat d’interès
per a la comunitat i gairebé altruista, que fan els regidors i les regidores de municipis
petits en la seva participació a la política i la veritat és que no té res de sostenibilitat en
l’Administració Local perquè, com he dit, les mesures que es prenen són mesures que
el que fan és tendir que el poder es concentri en administracions supramunicipals que
no són d’elecció directa i que necessitaran molts més mitjans per poder-los atendre.
Per tant, francament, no és ni racional ni sostenible el que es presenta en aquest
avantprojecte i el que sí és, és una invasió competencial en l’àmbit de competències
locals i en l’àmbit autonòmic, i el que sí també està clar és que no respecta el principi
de la subsidiarietat ja que directament és suprimit pel principi d’aquesta suposada
sostenibilitat financera.
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Si es veu, amb quines mesures es pensa anar intervenir, te n’adones que tot va a
l’engròs, tot és pensat de manera gruixuda. Per exemple, en el cas que un municipi es
vegi afectat per un PEF, directament, si són serveis facultatius, queden suprimits; si
són serveis obligatoris, que es privatitzin. És a dir, té tan poca capacitat de
comprendre la situació de cada un d’aquests municipis i del que significa aquell tipus
de servei o el que significa de prestació i de singularitat per a aquella ciutadania que
es veu afectada pel servei que no es pot acceptar, de cap de les maneres, que el futur
esdevingui cap a unes mesures d’aquest tipus en què hi ha una intervenció directa des
de la llunyania i des del desconeixement i, per tant, no és que nosaltres estiguem a
favor d’aquesta moció, és que mostrem la nostra més profunda preocupació pel caire
que està prenent aquest tipus de reformes perquè, a més a més de recentralitzadores i
d’atac a les competències, a més a més de ser una intervenció del Govern central de
manera directa, es fan sense diàleg ni consens i això és clarament una rebaixa de la
qualitat democràtica i la tendència, cada vegada més acusada, a una democràcia de
baixa qualitat i de baixa intensitat per a la ciutadania. Per tant, mostrem el suport però
mostrem, sobretot, la nostra preocupació davant els canvis que s’anuncien. I, per
acabar, voldríem fer una esmena in voce, que seria en el punt vuitè: a més de
traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del
Congrés i del Senat, al president de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i també a la FEMP, quan hi ha la referència
a la FMC i a l’AMC, per la seva vigorositat, presència i expansió, demanem que també
s’hi incorpori l’Associació de municipis independentistes (AMI).
A continuació, la Presidència dóna l’ús de la paraula al portaveu del Grup d’ICVEUiA-EPM, Sr. Mañas.
Òbviament, comença dient, acceptada aquesta esmena d’addició, que fa el senyor
Portabella, de comunicar també els acords d’aquesta moció a l’AMI i, primer de tot, vull
agrair el suport que tindrà aquesta moció per part del grup de CiU.
Jo crec que ens trobem en una época de fortes retallades i de força atacs contra
l’Estat del Benestar. Ens trobem davant d’una proposta que és la gran retallada als
ajuntaments. Fins ara, els ajuntaments havien estat al marge d’aquesta revolució
neoliberal que ens ha importat el govern del senyor Mariano Rajoy i ara, amb aquesta
proposta, arriba el moment de la gran retallada també dels ajuntaments. Ens trobem
davant d’una proposta del PP que afectarà de forma fonamental la cohesió econòmica,
social i territorial i trencarà el principi constitucional d’igualtat de drets i deures de tota
la ciutadania. Després de trenta anys dels ajuntaments de Catalunya esperant un nou
marc competencial, una nova reglamentació i un nou i millor finançament, el que ens
trobem és una proposta regressiva que ens porta a uns ajuntaments molt similars a
aquells, que m’explicaven els meus pares (els ajuntaments franquistes), que només es
dedicaven a netejar carrers, a netejar clavegueres i a garantir la seguretat de la
circulació. Ens trobem davant d’una reforma proposada pel PP que es basa, única i
exclusivament, no en la racionalització de l’Administració Local, no a pensar qui pot
donar millors serveis a la ciutadania sinó que es basa, simplement, a poder complir
allò que diu la Llei d’Estabilitat Pressupostària i de Sostenibilitat Financera, llei que, a
més a més, vulnera clarament l’Estatut de Catalunya. Ens trobem davant d’una
proposta de llei que no reconeix ni les especificitats organitzatives de Catalunya ni, en
el nostre cas, reconeix tampoc, i vulnera, el marc competencial contingut en l’Estatut
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d’Autonomia de Catalunya, el nostre mapa municipal i la voluntat de la majoria de
forces polítiques municipalistes de Catalunya, d’avançar cap a una nova administració
territorial de segon nivell. Ens trobem davant d’una proposta de llei que no reconeix i
que qüestiona els nivells de qualitat, d’eficàcia, d’eficiència i de serveis que avui
presten els nostres ens locals, tant els ajuntaments com la Diputació, i aquí vull fer una
menció molt específica cap el que estan patint els treballadors i les treballadores de la
Diputació de Barcelona.
Per finalitzar ja, els ajuntaments no són els responsables de la crisi econòmica, tot el
contrari, els ajuntaments són aquells que estan en la primera línia del combat per
ajudar la gent que està patint la crisi econòmica. Els ajuntaments no són els causants
del dèficit públic (dels 800.000 milions de deute públic a 31.12.2011, només 28.000
milions corresponen als ens locals de l’Estat espanyol) i, per últim, els ajuntaments de
Catalunya, els ens municipalistes de Catalunya, les entitats municipalistes de
Catalunya, segur que estan disposats a seure i negociar amb el Govern central i amb
les forces polítiques representades al Congrés dels Diputats una reforma de la Llei de
bases locals, però el que no acceptarem és un nou decret ministerial no fet amb
nocturnitat, però sí fet amb agosticitat perquè segurament serà aprovat el proper
03.08.
Tot seguit el portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, manifesta que “la verdad es
que, cuando leía la moción, me recordaba a esa película en que salía el día de la
marmota, en la cual el protagonista se despierta cada mañana y cada día se repite la
misma acción y, por lo tanto, como este tema ya se debatió hace unos plenos (creo
que fue en el mes de mayo), como decía el señor Portabella, se debatió y
seguramente lo vamos a volver a debatir de aquí a unos meses pasado el verano, doy
por reproducida mi intervención del mes de mayo y me extenderé mucho más en la
intervención cuando sepamos realmente el contenido del Real Decreto y cuando los
grupos de la oposición la vuelvan a presentar en este Pleno. Ya me extenderé mucho
más. Evidentemente, votaremos en contra.”
En el seu torn, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, manifesta que quan
dilluns estava preparant aquestes notes, tenia la televisió oberta i veia alcaldes de l’Alt
Empordà en plena feina defensant el seu territori al capdavant de la seva gent i
pensava: “Quin absurd! Quin absurd! De què estem parlant? Reducció del dèficit públic
per eliminació del nombre de regidors i regidores? Qui defensarà el territori? Qui
aglutinarà la gent d’un entorn? Qui serà capaç de fer de la democràcia un element de
transformació de municipis? Qui ha estat l’ens, quines han estat les administracions
que han transformat de soca-rel aquest país?” Jo crec que la resposta és evident. Les
administracions que han transformat de soca-rel aquest país som els ajuntaments i els
ajuntaments no són ens eteris, són persones. Homes i dones compromesos amb el
seu territori, homes i dones que estan fent i han fet una feina extraordinària en defensa
d’aquest país.
I també unes imatges que estaven passant per televisió mentre preparava aquestes
notes eren referències als vint anys de les Olimpíades de Barcelona, un fet cabdal per
al nostre país, no només per a la ciutat de Barcelona, un fet cabdal per al nostre país.
Quan llegeixes els esborranys que circulen sobre la futura LBRL, et preguntes:
“Iniciatives com les que va haver-hi a Catalunya a finals dels 80 es podrien produir

116

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

amb una altra lectura del règim local?” Òbviament, entres en seriosos dubtes. No saps
si l’interventor de torn ha autoritzat segons què i, per tant, aquesta preocupació ens
porta recordar que les administracions locals, globalment, no són part del problema
sinó part de la solució. En els països europeus, s’avança en els termes de reforçar el
paper de l’Administració Local per tal de reforçar l’Estat del Benestar. L’Estat del
Benestar es reformula a partir de la proximitat, a partir de la qualitat democràtica i no a
l’inrevés. Recordem que, en aquest país, en aquest Estat, l’Administració Local té
encara, avui, un 13% del pastís global de la despesa pública (igual que el 1979) i que
l’aportació, al dèficit públic, de les administracions locals és del 3,4% i una part
substancial d’aquest dèficit públic prové d’una ciutat, que es diu Madrid. Per tant, què
és el que mou aquest procés de transformació, de reducció, de recentralització del
món local? Jo crec que la voluntat de transformar els ajuntaments en una gestoria, en
un simple solucionador de problemes i no en un ens vertebrador de la democràcia
local, no en un ens de participació, no en un ens capaç de fer que la nostra societat
avanci i, òbviament, ens plantegem temes com l’eliminació de competències en
determinats ajuntaments. Jo no m’imagino un diputat d’aquesta Diputació solucionant
els temes d’enllumenat de Bagà, per exemple, o de la Pobla de Lillet. No m’ho
imagino. Els ciutadans voldran que ho solucioni l’alcalde i, per tant, aquest paper que
se li pretén atorgar a les diputacions està lluny del que li pertoca. Jo crec que la
Diputació de Barcelona ha mostrat quin és el camí de les diputacions i aquest és el bo:
acompanyar el món local, d’estar al costat del món local. No el camí de substituir el
món local perquè, evidentment, si això va en aquesta línia haurem de reclamar
immediatament l’elecció directa dels diputats i les diputades, per suposat. És un
problema de qualitat democràtica. Es tracta de treballar per no perdre la qualitat
democràtica. Es tracta de creure’ns de veritat el principi de subsidiarietat. Es tracta
d’aprofundir en la proximitat com a factor essencial per avançar, en termes d’equitat,
en aquesta societat. Es tracta de fer de la participació l’element de vitalitat de la
societat. Es tracta de fer del principi de representació, un element, també, essencial
per dotar de credibilitat la política. No la gestió des de la distància. No un interventor
que depengui d’una trucada de 500-600-1.000 quilòmetres de distància. No, tampoc,
un paper determinat des de la centralitat de Barcelona. I, a més a més, on és el
principi d’autonomia municipal que consagra la Constitució? On són els principis
competencials que té la Generalitat de Catalunya en matèria d’administració local? Els
hem de defensar. Aquesta és una feina que correspon al país.
Jo crec que hi ha una vocació de desmuntar els ajuntaments, deia abans, de convertirlos en gestories, de reduir el seu paper transformador, de reduir la política o de reduir
la manera d’entendre la política com un factor diferencial de proximitat i
d’acompanyament a la societat. Es tracta, sembla, d’anar avançant en termes de
control de la societat. Evidentment, s’han d’introduir millores en tota la Llei de règim
local, per suposat, però des del diàleg polític i institucional, reforçant el paper dels
ajuntaments i reforçant l’autonomia dels ajuntaments i, alhora també, reforçant el
control, per suposat, però reforçant l’autonomia i, des del meu punt de vista, cal un
gran acord. Ningú no se’n sortirà sol, ho he dit algunes vegades. Cal un gran acord,
especialment a Catalunya, que posi per davant els ciutadans i les ciutadanes, les
seves vocacions i la seva voluntat de viure amb plenitud en el seu territori. Cal un gran
pacte per sortir de la crisi, per suposat, i cal un gran pacte per millorar la qualitat
democràtica de les nostres institucions i cal un gran pacte, també, perquè els

117

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ajuntaments tinguin la vitalitat que es precisa per tal de ser ens essencials per a la
millora de l’Estat del Benestar.
Per finalitzar amb les intervencions dels portaveus dels grups polítics de la Corporació,
la Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu de Convergència i Unió, Sr.
García Cañizares.
En primer lloc, comença dient, sí que, com anunciava el portaveu d’ICV, el Grup de
CiU votarà a favor d’aquesta moció també en la mateixa línia amb què ho vàrem fer
en la moció del mes de maig, en la defensa del poder local, de l’administració local i de
la independència dels municipis per actuar.
La veritat és que, en aquest mateix Plenari, hem parlat de la reforma de l’Administració
Local. Sempre que parlàvem de la reforma del món local, pensàvem en un altre tipus
de reforma. Justament, jo he expressat des de CiU en aquest Plenari que els municipis
som la germana pobra de l’Administració i malauradament, doncs, no s’ha anat
solucionant la situació, al llarg dels anys, del finançament local ni dels recursos que
tenien els ajuntaments. Curiosament, ara arribem a un punt en què encara es complica
una mica més perquè el que s’està proposant és una pèrdua de poder de decisió dels
municipis. Evidentment, una de les coses que és imprescindible en situacions com
aquesta, sigui de crisi o no, és tenir diàleg continuat amb el territori; per tant, diàleg
continuat amb els municipis. Des del món local, podem aconseguir coses que no es
poden aconseguir des d’altres administracions. Podem aconseguir treballar colze a
colze amb els veïns, resoldre problemes a diari, alleugerir la crisi, superar temps
difícils amb la gent. Per tant, el món local, la gent que es dedica a la política (que
política, com he repetit altres vegades, vol dir proximitat, vol dir representar els
ciutadans) a ser societat en els seus municipis és gent que realment sap el que està
passant i quines mesures i, sobretot, quines ajudes necessiten els ciutadans. Per tant,
intentar reduir l’aportació que es fa o parlar de dèficit del món local quan es deia,
també, fa una estona: “El dèficit públic de l’Estat dels municipis és el 3,4%.” doncs és
reduir allà on realment no es pot reduir gaire i, en canvi, sí que hi ha una gran
afectació directa als ciutadans.
I el fet de reduir el nombre de regidors, jo penso que és una mesura equivocada i que,
a més, ens ubica en aquella sensació popular-populista que “els polítics sobren”. No
sobren polítics en el món local. No sobra gent responsable en el món local. No sobren
electes en el món local. En el món local, falta gent compromesa i falta gent que treballi,
dia a dia, pel seu municipi. Per tant, intentar reduir el nombre de regidors en un 30%
suposa treure un grup de regidors i regidores que, en un 90%, doncs no cobren ni tan
sols assignació, que es dediquen no per amor a l’art sinó per amor a la gent, amor al
treball, amor a les ganes d’ajudar el seu municipi. Possiblement, hauríem de parlar
d’altres reformes (ho he dit abans i ho he dit en moltes ocasions) però una de les
coses que sí que ens produiran aquestes reformes, a banda d’intentar, doncs, treure
competències als ajuntaments, la reforma que ens afectarà econòmicament molt és
l’augment de l’IVA que els municipis paguem (això, quan ho dic públicament, els
ciutadans no s’ho creuen) i que, per tant, l’augment també suposarà una despesa dels
municipis més alta (es calcula que els municipis paguen a l’Estat uns 120 milions
d’euros/any en concepte d’IVA).
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I acabo dient que CiU no podria votar una altra cosa perquè sabeu (i sap tothom) que
vàrem llegir un manifest la setmana passada. Vam ser els primers a expressar el
nostre rebuig i hi ha un manifest del món local que CiU va llegir davant del Parlament
de Catalunya i que, evidentment, si vam ser els primers a moure’ns en aquest sentit no
podem votar diferent en aquest Plenari. Per tant, el nostre vot a favor.
Abans de procedir a la votació, el Sr. Mayoral, afageix que en tot cas, simplement dir
que, com a proposants d’aquesta moció, nosaltres no podem acceptar l’esmena feta
en veu pels companys que signen la moció. Ens sembla que tampoc no formaria part
d’un element reglamentari en aquests moments i, en tot cas, nosaltres entenem que
cal enviar aquesta proposta a les entitats municipalistes de caràcter generalista, no a
aquelles que tenen una funció determinada perquè podríem afegir aquí els petits
municipis. Hi ha moltes entitats municipalistes, però nosaltres creiem que ens hem
d’adreçar a aquelles de caràcter generalista i per no acceptaríem l’esmena i també
demanaríem que, per fidelitat al que hem signat conjuntament des del consens, doncs
no fos tinguda en consideració.
El Sr. President manifesta que agrairia que no obríssim un debat sobre la
independència del país perquè ens podríem allargar bastant.
El Sr. Portabella, contesta que efectivament, com diu el portaveu del PSC, una
esmena in voce doncs s’ha d’acceptar per tots els signants i, en no acceptar-ho, doncs
no ho fa possible i, en tot cas, res, dir que ja l’enviarem nosaltres i direm quina ha estat
la posició dels diferents grups.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Grup Socialista,
d’ICV-EUiA-EPM i d’ERC-AM i el vot en contra dels diputats assistents del Partit
Popular, sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 6 vots en contra.
Tot seguit es dóna lectura a la segona Moció que presenta el Grup d’ICV-EUiAEPM, en relació a les mesures adoptades pel Govern de l’Estat en el Reial Decret
Llei 20/2012 sota la justificació de la reducció del dèficit públic.
El portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, anuncia el vot favorable a aquesta
moció. Nosaltres compartim l’esperit i el fons d’aquesta moció. Matisaríem alguna
literalitat d’algun dels punts, però el cert és que compartim el que expressa com a
elements que surten del Decret; és a dir, nosaltres rebutgem el paquet de mesures
econòmiques, fiscals i normatives que s’ha aprovat per part del Govern perquè ens
sembla que desafavoreixen els desafavorits i que, a més a més, es poden prendre
elements de molta més contundència econòmica que són molt més racionals com, per
exemple, certs traçats d’infraestructures que ben bé no porten enlloc, no?.
Però posaríem l’accent (i amb això acabaria) sobre el punt quart, que és el de reclamar
que el Govern de l’Estat espanyol convoqui un referèndum perquè el conjunt de la
ciutadania es posicioni sobre les condicions del rescat a la banca així com sobre el
conjunt de mesures aprovades. Nosaltres creiem en aquesta mesura quan es produeix
en circumstàncies com les que s’han produït en aquest cas. És per tots conegut que el
programa amb el qual el Govern central va obtenir una majoria absoluta folgada,
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s’assemblava literalment a una castanya en el que està aplicant i creiem que, quan
això passa, doncs han d’haver-hi mecanismes per tal que la ciutadania pugui
expressar la seva queixa, el seu rebuig o la seva opinió perquè realment la diferència
és excessiva, i ens sembla que el fet de fer una consulta ciutadana, que hi hagi un
referèndum a l’entorn d’aquestes propostes, el fet que, fins i tot, ateses la magnitud i la
importància d’aquestes reformes de les quals, per exemple, abans parlàvem en la
implicació del món local, doncs això es mereix unes eleccions constituents, no unes
eleccions qualsevol sinó unes eleccions de caràcter constituent. Estem tocant,
realment, el que ha estat la base de desenvolupament de les administracions en el
conjunt de l’Estat i, per tant, nosaltres, atesa la gran diferència que hi ha entre el que
es deia i el que es fa, el fet que es faci sense diàleg ni consens, el fet que es vagi
aplicant com una piconadora un seguit de propostes que tenen unes conseqüències
directes sobre la quotidianitat de la ciutadania i que tot això, com he dit en la primera
intervenció, crec que significa el preu, per a ERC, que es rebaixa de manera molt clara
la qualitat democràtica de l’Estat, nosaltres pensem que s’ha de fer alguna mesura en
la qual la ciutadania pugui tornar a expressar la seva opinió.
Tot seguit la Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup d’ICV-EUiAEPM, Sr. Mañas, que fent referència a la intervenció del Sr. Villagrasa, manifesta que
el dia de la marmota, serveix (segons vèiem a la pel·lícula, jo no he estat mai en
aquesta cerimònia) per veure si arribava la primavera o s’allargava l’hivern. En aquest
cas, a l’Estat espanyol no necessitem recórrer a una marmota perquè, si quelcom
tenim segur els ciutadans de l’Estat espanyol, és que tenim per davant un llarg hivern
de retallades i d’ajustos socials gràcies al govern del PP.
Aquesta moció era pertinent portar-la aquí. Creiem que és un debat del Congrés dels
Diputats, però que són unes mesures tan greus, que hi ha un incompliment tan greu
del programa electoral, que cal que es debati i es discuteixi en totes les institucions del
país. El passat dia, no en recordo la data, el decret 20/2012, 14.07 em diu el senyor
Portabella (dia de la Revolució francesa), se’ns presenta un paquet de mesures que
segueix fent recaure les causes i les responsabilitats de la crisi (en aquest cas, el
pagament dels diners que serviran per rescatar els estralls causats per una part del
sector financer de l’Estat espanyol) sobre els sectors més febles: els que viuen de la
pensió, els que cobren la prestació d’atur, els que depenen del salari de la Llei de
dependència, els que paguen l’IVA, els que aixequen i tanquen la persiana del seu
negoci cada dia (com molt sovint diu algun dels grups majoritaris d’aquesta casa), la
pujada de la llum, la pujada de l’aigua, la pujada del transport, els treballadors i les
treballadores de la Diputació de Barcelona (que avui s’estan manifestant a les portes
d’aquesta institució i als quals el meu Grup vol expressar la seva solidaritat i que
compartim tots els objectius de la seva protesta, ja que els funcionaris públics
d’aquests país porten molts anys patint per culpa d’aquesta crisi econòmica) i no hem
escoltat cap mesura, per part del Govern central, que faci recaure els efectes de la
crisi econòmica sobre aquells que tributen mitjançant les SICAV, sobre aquells que
contaminen, sobre aquells que fan frau fiscal. Seguim utilitzant mesures que els
experts econòmics o alguns experts econòmics diuen que només generaran més
recessió, que només generaran més patiment, que òbviament no ens serviran per
sortir de la crisi i que ens faran molt més pobres del que ja és bona part de la població
d’aquest país. Creiem que era necessari presentar aquesta moció avui aquí.
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Agraïm el suport d’ERC i l’abstenció del PSC, que imagino que ara anunciarà el seu
portaveu, i també volíem remarcar que és un tema de qualitat democràtica, un tema de
transparència. La ciutadania, des d’abans de les darreres eleccions municipals, està
als carrers i a les places d’aquest país, exigint una nova transparència, un nou
paràmetre, un nou paradigma democràtic, un nou temps democràtic que faci de la
transparència i del compromís polític un valor de tots aquells que ocupem llocs
d’elecció. El senyor Mariano Rajoy va guanyar les eleccions no fa ni un any amb un
programa completament diferent del que està aplicant en aquests moments i l’excusa
de no puc fer una altra cosa, quan la diu un governant, l’únic que pot fer és plegar i
convocar eleccions anticipades perquè algú que sí pugui fer altres coses que sí són
possibles pugui encapçalar el nostre govern.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, dient: “Yo
comenzaré mi intervención dando una serie de datos. Deuda de las administraciones
públicas: 800.000 millones de euros. Deuda generada por el tripartito de izquierdas en
la Generalidad en el último mandato: 36 millones de euros. Déficit público según el
PSOE cuando deja el Gobierno de la Nación: 4,8% (real: 8,9%). Aquí, alguien hizo una
gran fiesta de barra libre y alguien la tiene que pagar, y precisamente coincide que
eran todos partidos de izquierdas. Ante esta situación, sólo podemos hacer dos cosas;
una, no hacer nada, como se ha hecho hasta hace siete meses, y dejar que todo esto
se rompa. Lo fácil es bajar impuestos, subir salarios, quedamos bien pero esto se
hunde. Dos, intentar salir de la crisis con medidas evidentemente nada populares,
pero intentando salvar lo que tenemos, es salvar nuestro Estado del Bienestar, y por
responsabilidad el Gobierno de España ha optado por la segunda opción, por
responsabilidad, y evidentemente lo dijo el propio presidente del Gobierno: no puede
cumplir su programa electoral, porque las circunstancias excepcionales han llevado a
hacer las medidas que se han tomado.
Y el verdadero referéndum se hizo hace siete meses. Ya sé que a ustedes, los de la
izquierda, les gusta ganar en las calles lo que no ganan en las urnas, pero eso fue el
verdadero referéndum y no hacer propuestas populistas como la que ustedes
presentan hoy. Por ejemplo, el IVA. Evidentemente, a nadie le gusta subir impuestos
pero, por su exposición de motivos, parece que sólo les preocupa la subida del IVA en
el sector cultural. Pues miren, yo les voy a dar una idea para ver si son valientes y se
atreven a presentar una propuesta en el Congreso de los Diputados, cosa a la cual no
creo que se atrevan: miren, pueden proponer, para abaratar el coste de la cultura,
suprimir o rebajar el canon de la SGAE porque al menos luego el IVA repercute sobre
el ciudadano. El canon, no sé a quién puede repercutir. Pero, desde luego, esta
moción va en contra del futuro de España, va en contra del futuro de Cataluña y va
contra Europa, y todas estas medidas se han tomado teniendo el respaldo y el respeto
de la Unión Europea (UE). Y ustedes, el Grupo que propone esta moción, entiendo
que no sepan muy bien qué significa eso de la UE porque no forma parte de su ADN
político. Bueno, puede ser o que no entiendan lo que significa la UE, que no crean en
la UE o que, para ustedes, la única unión que se puede producir en Europa es una que
había detrás de un muro en la Europa central.
Yo, para finalizar, me quedo con las palabras de un deportista de élite catalán, en una
entrevista de hace apenas dos días, a quien preguntaron sobre la crisis en España y
decía: “De la crisis, no se sale con los brazos cruzados”.

121

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, agraeix, al Sr. Mañas la seva
deferència en enunciar el vot del grup, però afegeix que li comentava al president del
meu Grup que faria una intervenció breu perquè el moll de l’os del tema està tractat,
però és que sempre hi ha intervencions estimulants abans de la meva i, clar, quan el
portaveu del PP parlava del tripartit no sé si parlava d’un tripartit format per un tal
Fabra, Zaplana i Camps? Comunitat Valenciana, per exemple? O també és culpa del
PSC-ERC-ICV? També, també? O bé també el tripartit ha governat l’Ajuntament de
Madrid? Siguem seriosos. Aquest país jo crec que ja no està per a bromes, per a
bromes pesades. No podem seguir amb la cantarella de sempre. Escoltin, el Govern
Zapatero va fer el que va fer. Algunes coses, molt bé i altres, no tan bé però és que la
prima de risc no havia arribat a 200. En pocs mesos, ha donat un salt extraordinari i
espero que no sigui el senyor Zapatero des de la seva situació, ara, de retirat de la
política, suposo que hi ha hagut un altre governant aquest país, suposo. Deixem la
frivolitat, companys i companyes, amics i amigues, deixem-la. No ens porta enlloc, no
ens porta enlloc repetir les cantarelles de sempre. La gent s’ho està passant molt
malament, i aquestes mesures afecten els de sempre, treballadors i treballadores,
classes mitjanes, funcionaris (funcionaris que algú estigmatitza, que són claus perquè
tot això funcioni, i valgui la redundància: mestres, metges, treballadors de les brigades
d’obres, gent essencial perquè tot això tiri endavant a la Diputació i als ajuntaments).
Ningú no nega que hi hagi de fer reformes, ningú no nega que s’hagi de mirar el futur
des de la responsabilitat imprescindible, però el primer valor per a la responsabilitat és
la seriositat i deixar de jugar a frases fetes i a paraules ja dites. La gent s’ho està
passant molt malament, i ens demana que siguem responsables i siguem conscients
del moment que està vivint el país. Jo no voldria pronunciar frases d’aquestes que
floten sobre si intervenció sí, si intervenció no, si estem més a la vora o més lluny. No.
Jo vull expressar la confiança en la gent d’aquest país i vull fer-ho i, alhora, vull dir que
aquestes mesures que avui estem discutint el que no fan és anar al moll de l’os dels
problemes. Cap afectació a les grans fortunes, poca feina o poc compromís en
l’eradicació del frau fiscal, aplicació de l’IVA d’una manera que dubto que proporcioni
els objectius recaptatoris que s’han fixat i, a més a més, ens han proposat una idea
fantàstica a l’hora de parlar d’IVA i de parlar de cultura. Esperaria, també, alguna altra
idea genial per explicar a les mares i als pares de les escoles que veuran com l’IVA del
material escolar passa del 4% al 21%. Sabeu què passa a les escoles, no? Sabeu la
dificultat de cobrar el material, per part de les cooperatives, als centres educatius. Del
4% al 21 %. Aquest no és el camí, ni aquest, ni el de la broma fàcil. El camí és el del
treball, el camí és el de buscar estratègies consensuades (alguns han parlat i jo ho fet
en alguna ocasió que la situació no és massa millor que la de l’any 1978: recordeu:
25% d’inflació, 25% d’atur. Pactes de la Moncloa). Governants responsables amb
alçada de mires. Aquí és cap a on hauríem d’anar. En tot cas, haver d’anunciar
l’abstenció. Ja ho han fet. Queda anunciada.
En el seu torn, el portaveu del Convergència i Unió, Sr. García Cañizares, vol fer
una explicació del vot del seu grup.
Com que som l’únic Grup que no s’ha pronunciat i m’ho han preguntat, comença dient,
votarem en contra de la moció per una raó. De fet, estaríem d’acord amb una part
important del que es diu però no estaríem d’acord que se sotmetés a referèndum
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l’acció del govern. El Govern del PP diguem-ne que no va guanyar les eleccions, va
ser el PSOE el que les va perdre. Això Churchill ho deia sempre: “Mai una oposició no
guanyarà sinó que el Govern les perd” i, quan es produeixen situacions com aquestes,
el Govern ha d’arribar a governar amb els mecanismes que té. En aquest cas, el
Govern del PP ha pres unes mesures amb què no estaríem d’acord en un percentatge
molt important però que entenc que no podem portar contínuament a referèndum
qualsevol tipus de decisió econòmica que s’hagi de prendre al país, sobretot perquè el
que hem anat veient a altres llocs és que els governs acaben sent de tecnòcrates, que
aquests no estan elegits pels ciutadans i que prenen tot tipus de mesures i que acaben
afectant directament la ciutadania sense tenir el valor de la representació popular. Per
tant, el nostre vot serà en contra perquè creiem que no s’ha de portar a referèndum (i
aquest és un punt molt específic dels acords) i que no cal portar-ho perquè els governs
se sotmeten a referèndum cada quatre anys. El govern dels socialistes va perdre les
eleccions. El PP hem de saber què li passarà d’aquí a uns anys. El que demanda la
gent i el que demanda la ciutadania és sortir de la crisi. Els mecanismes? Cadascú ha
d’aplicar els que cregui convenients i, en aquest cas, és el Govern del PP (sense
sotmetre a referèndum aquestes mesures, com no van fer el PSOE i el PP amb la
modificació de la Constitució) ha de prendre les mesures des del govern i, després,
han de decidir els ciutadans si volen aquell govern per quatre anys més o no el volen.
Per al.lusions, el Sr. Mañas, contesta al Sr. Villagrasa manifestant que quan hi ha
rèpliques que el que fan és posar en qüestió l’ADN democràtic de la formació política
que represento o l’ADN europeista de la formació política que represento, no em
queda una altra que contestar i ho diré amb claredat.
Mai no he posat en dubte les credencials democràtiques de ningú encara que el seu
partit estigués presidit per un ex-ministre de la dictadura franquista. Mai no se m’ha
passat pel cap posar en dubte les credencials democràtiques de ningú perquè el
senyor Fraga presidís el PP. Agrairia que ningú en aquesta sala no torni a posar en
dubte les credencials democràtiques de la formació política que representem per
històries del passat o per règims totalitaris que, si no fos un ignorant total de la història
d’aquest país, se sabria que no tenen res a veure amb el nostre partit i que, quan
alguns aquí gestionaven una dictadura, el nostre partit manifestava públicament la
seva discrepància amb les decisions d’aquest règim dictatorial.
S’ha de ser, també, molt desconeixedor de la història política de Catalunya per posar
en dubte l’europeisme del PSUC o d’ICV. I, per últim, no confonguem Europa amb els
diners que els financers alemanys poden donar per salvar els seus socis de l’Estat
espanyol i per salvar, en concret, una entitat anomenada BANKIA que en aquests
moments s’ha dit que té un forat de 4.000 milions d’euros, però que aquest pot ser
superior. No hauria demanat la paraula si no s’hagués faltat al respecte a mi (m’és
completament igual) sinó a les formacions polítiques que representem els quatre
diputats i diputades que estem aquí asseguts.
I el Ple n’acorda desestimà per majoria absoluta, amb els vots contraris dels diputats
assistents del grups polítics de Convergència i Unió i Partit Popular, els vots favorables
dels diputats assistents del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats
assistents del Grup Socialista, sent el resultat definitiu de 26 vots en contra, 6 vots a
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favor i 19 abstencions, la Moció que presenta el grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació
de Barcelona, en relació a les mesures adoptades pel Govern de l’Estat en el Reial
Decret Llei 20/2012 sota la justificació de la reducció del dèficit públic.
A continuació, es dóna lectura a la tercera Moció que presenta el Grup d’ERC-AM
de rebuig al canvi de model comercial imposat pel Govern de l’Estat espanyol i
a la invasió de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya.
L’article 121.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga la competència exclusiva
en matèria d’ordenació comercial a la Generalitat de Catalunya.
Desenvolupant aquesta competència exclusiva, la Llei 8/2004, de 23 de desembre,
d’horaris comercials preveu que els comerços puguin obrir un màxim de 12 hores
diàries (de dilluns a dissabte, entre les 7’00h i les 22’00 h), amb un límit setmanal de
72 hores setmanals, amb l’obligació de tancar diumenges i festius i avançar l’horari de
tancament a les 20’00 h els dies 24 i 25 de desembre. Dins d’aquests límits, els
comerciants poden fixar lliurament del seu horari diari d’obertura.
La Llei preveu excepcionalitats, com per exemple, la que permet que els petits
comerços d’alimentació disposin de llibertat d’horaris en dies festius (establiments
d’alimentació de menys de 150m2 i que no formin part d’una cadena) per tal
d’incrementar la seva rendibilitat i facilitar l’aprovisionament dels ciutadans.
Aquesta llei dóna cobertura àmplia i suficient a les necessitats d’aprovisionament dels
consumidors i garanteix l’equilibri entre els diferents formats comercials.
Tot i així, malgrat aquesta realitat, el Govern espanyol ha aprovat recentment el Reial
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat que, entre altres qüestions, inclou un seguit de mesures
que liberalitzen els horaris dels establiments comercials.
La liberalització dels horaris comercials, plantejada el 2005 pel govern del PP, el 2011
pel govern del PSOE, i ara altra vegada pel PP, comporta una invasió competencial,
promou un model que no es correspon ni amb el model urbanístic comercial de la
ciutat mediterrània ni amb l’estructura socioeconòmica del nostre país i pot comportar
un fort augment de les despeses, sense que augmentin les vendes, una desertització
comercial, la pèrdua de proximitat i de seguretat, així com un greuge a la cohesió
social.
En concret, el RDL estableix mesures de liberalització dels horaris comercials pels
establiments menors de 300 m2, l’ampliació de les hores d’obertura setmanals dels
establiments (de les 72 actuals a les 90) i l’eliminació dels períodes de rebaixes.
Els efectes d’aquesta liberalització seran múltiples. D’una banda, la desregulació dels
horaris a 90 hores setmanals d’obertura comercial produirà un decantament del
consum al cap de setmana en el qual les grans superfícies gaudeixen d’una posició
dominant. L’ampliació dels horaris, així mateix, en comptes de crear llocs de treball de
qualitat i estables destruirà milers de llocs de treball del teixit comercial de proximitat.
Amb la desaparició d’eixos comercials de pobles i ciutats, apareixeran nous problemes
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vinculats amb la inseguretat ciutadana, el trencament de la cohesió social i
l’empobriment d’aquests municipis. I, a més, la desregulació dels horaris comercials
dificultarà encara més la conciliació de la vida laboral i personal tant d’autònoms com
de treballadors i treballadores del sector en general.
Atès que la Diputació de Barcelona sempre ha mostrat el seu compromís vers el teixit
comercial de la demarcació i del país, promovent i oferint un suport explícit al comerç
urbà i de proximitat, des del convenciment que aquest és un pilar bàsic de la
convivència i cohesió dels pobles i ciutats.
Per tots aquests motius, el grup d’ERC-AM proposa al Ple de la Diputació de
Barcelona l’aprovació dels següents acords:
PRIMER. Refermar el suport i el compromís de la Diputació de Barcelona amb les
empreses familiars, els petits i mitjans empresaris de la demarcació de Barcelona, i
amb el comerç de proximitat en general.
SEGON. Mostrar el suport de la Diputació de Barcelona al “Manifest sectorial del
comerç”, signat al Parlament de Catalunya, el passat 4 de juliol, per la Confederació de
Comerç de Catalunya, l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABC),
PIMEC Comerç, els sindicats CCOO i UGT, el Consell d’Empreses Distribuïdores
d’Aliments de Catalunya (CEDAC) i el COCAM.
TERCER. Rebutjar les mesures de liberalització comercial que inclou el Reial decret
llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, atès que modifiquen el marc estatal en matèria d’horaris
comercials i imposen un canvi de model comercial que posa en perill la continuïtat del
comerç de proximitat, tot envaint les competències pròpies de la Generalitat de
Catalunya.
QUART. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a mantenir fermesa en la
defensa de les competències transferides en matèria d’establiment dels horaris
comercials i, en conseqüència, sol·licitar que no apliqui les mesures d’aquest àmbit del
Reial decret llei 20/2012.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a les entitats signants del “Manifest sectorial del
comerç”, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya, al departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministerio de Economía y Competitividad.
El portaveu del Grup que presenta la Moció, Sr. Portabella, demana la paraula per
explicar el contingut de la mateixa i comença dient que les mesures de liberalització
horària en el món comercial s’inscriuen dintre del Reial Decret (RD) del qual estem
parlant durant tot el dia d’avui en el Plenari, el 20/2012, que es va aprovar el 13.07, va
ser publicat el 14.07 i que portava per títol garantir l’estabilitat i foment de la
competitivitat. Nosaltres creiem que aquest és un RD que ha fracassat estrepitosament
(només cal veure, que les primes de risc estan en màxims històrics i que les borses
estan en mínimes històriques, i que l’estabilitat econòmica dels ciutadans i les
ciutadanes i de les institucions és més incerta, més inestable i més precària que mai) i,
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per tant, diguem, aquest objectiu que demanava aquest RD ha fracassat en molt poc
temps.
Per què ha passat això al nostre entendre? Perquè, de les diferents mesures que es
podien prendre per buscar aquesta estabilitat o aquest foment de la competitivitat, s’ha
volgut dotar, d’una certa intencionalitat política, totes les mesures que s’han presentat.
La primera podríem dir que és la recentralització de les competències (abans n’hem
parlat en la primera moció que s’ha presentat, ara en podríem tornar a parlar, però ho
faré breument). És evident que la voluntat del Govern central d’imposar una
liberalització horària en el comerç afecta les competències de la Generalitat de
Catalunya fins al punt que ha aconsellat que no sigui aplicada als comerços del nostre
país i, a més a més, ha dit que recorreria aquesta liberalització horària en els tribunals.
Hi ha, també, un suport evident a unes oligarquies econòmiques (ho hem pogut veure
en diferents punts que hem vist avui, però en el cas del comerç potser és on és més
patent); és a dir, una liberalització horària significa una molta major dificultat del petit i
mitjà comerç per poder suportar aquests horaris. S’ha de tenir en compte que, segons
tots els informes que s’han realitzat a Catalunya a l’entorn del comerç, pràcticament la
meitat dels comerços que existeixen estan regits pels mateixos propietaris i no tenen
cap altre treballador, és a dir, són empreses familiars, són empreses petites i mitjanes,
són autònoms que s’ocupen de pujar i baixar cada dia la persiana amb el màxim esforç
personal i, per tant, els és molt difícil poder competir amb uns horaris que s’amplien a
dies i a hores amb el que significaria, al final, una pèrdua de capacitat de mantenir
aquest negoci, tancar i, per tant, aquells que són grans corporacions i que poden
aguantar més temps les pèrdues doncs acabarien sent els beneficiaris d’aquests
comerços tancats no perquè fessin una millor relació qualitat/preu, no perquè
entenguessin la competitivitat com un millor servei a la ciutadania sinó, senzillament,
per liquidació d’aquells que tenen menys capacitat d’aguantar.
I també, amb una clara intencionalitat de transformar tant el model de Catalunya com
de ciutat en l’àmbit comercial, però no només comercial perquè tots sabem que, tot i
que el comerç és bàsicament una activitat econòmica de primera magnitud tant en
creació de llocs de treball com en l’impacte sobre el Producte Interior Brut (PIB) dels
nostres municipis, també és veritat que afecta el model urbanístic i una manera
d’entendre la ciutat. No és el mateix tenir una ciutat amb comerç al carrer, on tu bades,
passeges, trobes llums, mires aparadors, parles, converses i, per tant, estableixes un
tipus de relació, d’ús de la ciutat i de vincle que enforteix la ciutat, que haver d’agafar
el cotxe per comprar el pa fora del municipi o vulguis comprar el que vulguis comprar,
anar a una concentració d’establiments comercials. Nosaltres creiem que el comerç ha
de tenir un equilibri i que és evident que no hem de tenir grans magatzems ni grans
centres comercials, però és evident que el que és més important és el petit i mitjà
comerç posat en el carrer i aquesta és una mesura que lesiona clarament la continuïtat
i la viabilitat del petit i mitjà comerç.
A més amés, no hi ha cap argument econòmic, igual que tampoc no hi és en les
retallades de regidors i regidores que hem vist al principi en relació amb l’àmbit local,
que justifiqui que es produeixi aquesta mesura. Tots els estudis diuen que no es creen
més llocs de treball. Tots els estudis diuen que, amb el temps, es va perdent el comerç
amb el qual, Europa, que ja ha fet aquest procés, està justament fent el camí invers,
justament està provant com retornar el petit i mitjà comerç al centre. Per tant, aquesta
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és una mesura equivocada des del nostre punt de vista però que el que és segur és
que està presa fora de temps i en el sentit contrari del que s’està prenent en el conjunt
d’Europa en aquests moments.
Per tant, clar que fracassa aquest RD perquè busca la recentralització de
competències, negar un model de ciutat i de país que està molt arrelat a Catalunya i
perquè dóna suport a unes minories econòmiques i la majoria de la gent lluita cada
dia, puja la persiana cada dia per poder viure amb dignitat. I aquestes són mesures
que van en sentit contrari.
El portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, després d’anunciar el vot en contra,
manifesta: “aclarar que el RD no supone ninguna invasión competencial dado que,
incluso sobre competencias transferidas a las comunidades autónomas, el Estado
puede legislar y es el Gobierno autonómico quien aplica la norma dentro de su ámbito
territorial.
Con la flexibilidad de horarios comerciales, no se trata sino, ni más ni menos, de
generar nuevas oportunidades y más libertad, libertad para que cualquier pequeño
comercio pueda abrir su negocio cuando crea conveniente (no está siendo obligado
sino cuando crea conveniente) y cuando crea que le puede ser más beneficioso, y no
estamos hablando de grandes superficies sino de locales de menos de 300 metros
cuadrados, especialmente en zonas turísticas. Y más oportunidades, más
oportunidades de más negocio, de poder generar más puestos de trabajo y de
conseguir que aquellas personas que nos visitan en fin de semana puedan dejar
dinero en nuestros comercios.
Y, luego, no es verdad que, en este tema, haya tanto consenso en el sector comercial.
Vayan y pregunten a muchos comercios de la costa del Maresme. Vayan y pregunten
a los comercios, por ejemplo, de municipios como Sitges, o a muchas entidades de
comerciantes como las de la ciudad de Barcelona, como por ejemplo Barnacentre,
Amics de la Rambla, el presidente de los comerciantes de la Barceloneta,
comerciantes de Pelayo o los comerciantes de la Mercè, por ejemplo. Y no estamos
haciendo, ni más ni menos, que lo que hacen muchas ciudades y muchos países de
Europa en sus zonas turísticas.
Ustedes hablan del modelo comercial de la ciudad mediterránea y del modelo
tradicional catalán. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, que han gobernado durante
muchos años, por el comercio catalán? ¿Hablamos de grandes superficies? Nosotros,
no las demonizamos. Ustedes, en este debate, las demonizan constantemente. Y es
en los años 90, con un Gobierno de la Generalidad de CiU, un tripartito municipal de
izquierdas y muchos ayuntamientos metropolitanos gobernados por la izquierda, que
fijan las bases para que se pudiesen instalar y dar vía libre las grandes superficies en
la provincia de Barcelona. Y, luego, ¿cuál ha sido el modelo de promoción económica
que ustedes han ido realizando? Hablemos de municipios como, por ejemplo, Vic,
Mataró o Santa Coloma donde hay barrios en que el pequeño comercio tradicional de
toda la vida ha ido desapareciendo por otro tipo de actividad comercial que no tiene
nada que ver con nuestra tradición. Por ejemplo, algunos establecimientos del sector
de la alimentación o locutorios. O, por ejemplo, Ciutat Vella, donde ustedes, durante
muchos años, han estado implantando un Plan de usos para locales de concurrencia
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pública que ha provocado no sólo la expulsión de nuestro pequeño comercio sino la
expulsión de los vecinos de toda la vida de estos barrios y han provocado, en calles
del distrito de Ciutat Vella, un proceso preocupante de degradación. ¿Eso es un
modelo del pequeño comercio tradicional catalán? Porque eso sí que es gestión suya.
Espero que no lo consideren el modelo tradicional catalán.
Evidentemente, a nosotros nos preocupan el futuro del pequeño comercio y el futuro
de los autónomos, y se trata de mirar hacia delante, de estar más cerca de Europa, de
aprovechar al máximo el potencial económico en esta época de crisis y, al final, de
buscar más libertad e intentar generar más oportunidades”.
El Sr. Mayoral, portaveu del Grup Socialista, molt breument vol manifestar que haig
d’admetre que el tema del comerç és un tema que, com no pot ser d’una altra manera,
sent alcalde de Granollers, que m’interessa i sobre el qual tenim una opinió llargament
expressada. En tot cas, em limitaré a convidar el portaveu del PP a passejar per la
meva ciutat i explicar-li exactament, fil per randa, el que crec que està en perill. Estem
a favor de la moció que es presenta.
Per acabar amb el debat de la Moció, la Presidència cedeix l’ús de la paraula al
portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García Cañizares, que també molt
breument, diu que és molt fàcil estar d’acord amb la moció. Què opinen els
comerciants i el teixit comercial de Catalunya? Doncs que el sistema actual és millor
que el que es proposa de llibertat d’horaris. Què guanya el país si hi ha llibertat
d’horaris? Massa res, no, perquè les grans superfícies comercials poden funcionar
moltes hores però els petits comerços ho tenen difícil. Per tant, si és així, evidentment
no cal canviar-ho. Els municipis que estan en situació turística ja tenen horaris
comercials diferents; per tant, ja estarien coberts, i les grans marques comercials estan
obertes 24 hores al dia perquè venen per internet. Per tant, tot el que suposi canviar
els horaris comercials és innecessari perquè les noves tecnologies ja han ubicat
aquestes grans àrees i aquestes grans marques al 100% dels horaris de cada dia de
l’any tots els dies de l’any. Per tant, estaríem d’acord amb la moció i amb defensar el
teixit comercial de Catalunya, que ha donat molt bons resultats i que ocupa una gran
quantitat de treballadors i treballadores.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics Convergència i Unió, Grup Socialista, d’ICV-EUiA-EPM i
d’ERC-AM i el vot en contra dels 4 diputats assistents en el moment de la votació del
Partit Popular, per absència del Sr. García Albiol i la Sra. Mònica Querol, sent el
resultat definitiu va ser de 45 vots a favor i 4 vots en contra.
Respecte al punt número 4 de la segona part del ple, que fa referència a la resposta a
la pregunta formulada pel Grup d’ICV-EUiA-EPM en la sessió plenària del dia 28 de
juny, en relació amb el projecte Eurovegas al Baix Llobregat, la Presidència prega que
se li lliuri el document que conté la resposta al president del Grup d’ICV-EUiA-EPM,
que per un mal entès fins aquest moment no se li ha lliurat.
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Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el
número 5268 al 6356 de l’any 2012 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponents a les sessions ordinàries de data 28 de juny i 12 de juliol de 2012.

En anunciar el punt de l‘ordre del dia que fa referència a 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, la Diputada Sra. Elsa Blasco, del Grup d’ICV-EUiA-EPM, sol.licita la paraula
per manifestar que el seu grup no volia deixar passar aquest darrer punt sense
explicitar i destacar un d’aquests decrets. En concret, afegeix, el Decret de
desenvolupament de la Xarxa de serveis locals d’habitatge en relació amb els serveis
d’acompanyament i intermediació en deutes d’habitatge des de l’àmbit local i altres
iniciatives en matèria de desnonament per motius econòmics.
Aquest decret és fruit dels acords a què va arribar el Grup d’ICV amb el Govern per al
Pressupost del 2012, que tenia dues grans potes. Per una banda, el pla anticrisi per
donar suport als ajuntaments en la situació que estaven afrontant i d’una altra banda,
un pla de suport als serveis municipals d’intermediació als desnonaments. Volem
agrair la feina feta en l’àmbit tècnic, que jo qualificaria d’impecable i també el
compliment dels acords polítics i la bona predisposició per tancar una proposta de
decret per part dels diputats responsables, el senyor Llobet i el senyor Villagrasa.
Aquesta línia d’ajuts als ajuntaments que compten amb serveis d’intermediació als
desnonaments és, sens dubte, una aposta imprescindible en aquests moments i un
clar exemple del paper de suport al món local que aquesta casa, la Diputació de
Barcelona, té obligació de fer.
Ara, evidentment, esperem que els ajuntaments sàpiguen aprofitar-ho, uns
ajuntaments que (avui ho hem vist i ho hem debatut) estan en la primera línia de foc de
la contenció de les conseqüències de la crisi. Els ajuntaments són solució, no són
culpables d’aquesta crisi i el que calen són gestos de suport als ajuntaments que estan
intentant donar resposta, precisament, a la gent que s’ho està passant malament, a la
gent que pitjor s’ho està passant. Per tant, agrair el procés, agrair el resultat i celebrar,
doncs, que avui tinguem aquest decret en marxa i que sigui de molt profit als
ajuntaments que estan treballant en aquesta línia.
El Sr. Villagrasa com a continuació de la intervenció de la Sra. Blasco, manifesta que
“este decreto lo que intenta es dar respaldo a los municipios y a los consejos
comarcales para intentar dar un servicio de intermediación, en temas de deshaucio, a
aquellas personas que lo necesitan así información, formación y asesoramiento
técnico a concejales sobre esta preocupante situación que padecen muchas familias y
agradecer, asimismo, la actitud de la señora Blasco a la hora de intentar llegar a un
acuerdo para poder realizar y concretar este decreto y, por lo tanto, reconocer el
trabajo que hemos venido realizando estos días y estos meses.”
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I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent
les 13 hores i 50 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,
Salvador Esteve i Figueras

La Secretària General
Petra Mahillo García

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 540815 al 540878.
Barcelona, 1 d’octubre de 2012

La Secretària General
Petra Mahillo García
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