Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2012
A la ciutat de Barcelona, el dia 27 de setembre 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, 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.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que
es transcriu a continuació:
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26
de juliol de 2012.
El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de
juliol de 2012, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
2.- Dictamen de data 19 de setembre de 2012, que proposa aprovar la
modificació de crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a l'exercici de
2012 i donar compte del corresponent informe d'avaluació del compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 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.
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.
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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 19/2012 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2012, que recull crèdits extraordinaris i suplements de crèdit,
per un import total de set-cents quaranta-sis mil set-cents trenta-un amb trenta-dos
cèntims (746.731,32) €, amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà
part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- APROVAR l’ actualització 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.
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
Grup Popular i d'Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció del Grup d’ICVEUiA-EPM. El resultat definitiu va ser de 46 vots a favor i 4 abstencions.
Tresoreria
3.- Dictamen de data 6 de setembre de 2012, que proposa restar assabentat de
l’informe de la Tresoreria sobre el grau de compliment dels terminis de
pagament del període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny 2012.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
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comercials, estableix, en els article 4 i 5 una sèrie d’obligacions de subministrament
d’informació, entre d’altres, per les Administracions Públiques.
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels Tresorers o, en el seu
defecte, els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei pel pagament de les
obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.
Igualment, l’article 5 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà a
l’informe trimestral al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o
documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des
de la seva anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan
gestor l’absència de tramitació dels mateixos.
Vist aquests antecedents, la Diputació de Barcelona va establir els procediments per
donar la informació trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament,
mitjançant un Decret del President de la Diputació de data 3 de març de 2011.
Vist l’informe de la Tresoreria de data 26 de juliol de 2012, que es reprodueix tot
seguit:
D’acord amb el que preveu l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, la Tresoreria ha elaborat un informe sobre el
compliment dels terminis previstos en la llei pel pagament de les obligacions de l’entitat
local.
Aquest informe fa referència a les factures corresponents a la Diputació de Barcelona,
a l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Institut del Teatre, al Patronat d’Apostes, a la
Fundació Pública Casa Caritat i a la Xarxa Audiovisual Local.
Aquest informe s’ha elaborat en referència al període comprés entre l’1 d’abril i el 30
de juny de 2012.
a) Diputació de Barcelona i organismes autònoms.
La comprovació dels terminis de pagament s’ha fet sobre les obligacions registrades
en el Registre general de factures, corresponents als capítols 1, 2 i 6 dels
pressupostos de les entitats esmentades.
S’han agafat totes les factures registrades en el període comprés entre l’1 d’abril de
2012 i el 30 de juny de 2012 i s’han seleccionat les corresponents als capítols
esmentats; per totes aquestes s’ha calculat el termini de pagament, per diferència
entre la data de registre de les factures i la data de pagament de les mateixes, per les
factures pagades en el període esmentat.
D’acord amb el previst a l’article 3.3 de la Llei 15/2010, s’ha agafat com a termini de
pagament a complir el de 40 dies.
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b) Xarxa Audiovisual Local.
S’ha incorporat la documentació facilitada per la Gerència de la XAL, elaborada
d’acord amb els criteris establerts en la Llei 15/2010.
Terminis de pagament.
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
%
Nombre
28.164.209,82 100,00%
7.711
24.780.935,29
87,99%
7.347
3.383.274,53 12,01%
364
0,00
0

%
100,00%
95,28%
4,72%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2012 ha estat de 32 dies.
Organisme de Gestió Tributària
Organisme de Gestió Tributària
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
3.003.971,65
1.795.199,74
1.208.771,91
0,00

%
Nombre
100,00%
503
59,76%
431
40,24%
72
0

%
100,00%
85,69%
14,31%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2012 ha estat de 42 dies.
Institut del Teatre
Institut del Teatre
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
752.468,76
751.390,20
1.078,56
0,00

%
Nombre
100,00%
448
99,86%
445
0,14%
3
0

%
100,00%
99,33%
0,67%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2012 ha estat de 11 dies.
Patronat d’Apostes
Patronat d'Apostes
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
140.560,95
129.037,04
11.523,91
0,00

%
100,00%
91,80%
8,20%

Nombre
%
98 100,00%
92 93,887%
6
6,12%
0

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2012 ha estat de 23 dies.
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Fundació Pública Casa Caritat
No s’ha tramitat cap factura durant el període referit.
Xarxa Audiovisual Local.
Xarxa Audiovisual Local
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
%
2.255.815,70 100,00%
2.255.815,70 100,00%
0,00
0
0,00

Nombre
%
389 100,00%
389 100,00%
0
0
0

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2012 ha estat de 35 dies.
Diputació de Barcelona (dades agregades)
Total Agregat
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
%
Nombre
34.317.026,88 100,00%
9.149
29.712.377,97 86,58%
8.704
4.604.648,91 13,42%
445
0,00
0

%
100,00%
95,14%
4,86%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2012 ha estat de 32 dies.
Vist l’informe de la Intervenció General de data 23 de juliol de 2012, que es reprodueix
tot seguit:
INFORME de la Intervenció General que s’emet en compliment d’allò establert en
l’article 5.4 de la Llei 15/5010, de 5 de juliol i al decret de la Presidència de data 3 de
març de 2011, en relació a les factures o documents anàlegs respecte dels quals, a 30
de juny de 2012, hagin transcorregut més de 3 mesos sense que s’hagi tramitat
l’obligació reconeguda:
En la Diputació de Barcelona, l’Organisme Autònom Institut del Teatre, l’Organisme
Autònom Patronat d'Apostes, la Fundació Pública Casa de Caritat, en l’Organisme de Gestió
Tributària (ORGT) ni en la Xarxa Audiovisual Local (XAL), no hi ha cap factura rebuda abans
de l’1 d’abril de 2012 que a 30 de juny de 2012 hagi quedat sense tramitar.

La qual cosa es fa constar als efectes de la seva incorporació en l’informe trimestral
sobre compliment de terminis de pagament a la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta
Tresoreria eleva al Ple, previ informe de la Intervenció General i de la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels
següents
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ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona referent als terminis de pagament de les factures registrades
en la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i la seva entitat pública
empresarial, dins del període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2012, d’acord
amb el previst en la Llei 15/2010.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona referent a les factures o documents
justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor
l’absència de tramitació dels mateixos, amb el mateix abast i termini que el punt
anterior.
Tercer.- TRAMETRE l’informe emès per la Tresoreria de la Diputació de Barcelona,
conjuntament amb la informació incorporada per la Intervenció General, als òrgans
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i de la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- PUBLICAR les dades agregades d’aquests informes en la seu electrònica
corporativa de la Diputació de Barcelona.
I el Ple, en resta assabentat.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
4.- Dictamen de data 4 de setembre de 2012, que proposa aprovar el conveni de
cessió de l’ús, a favor de l’Ajuntament de Sitges, de l’edifici “Antic Hotel
Miramar”, situat al carrer Davallada, 12, de Sitges, i de l’edifici “Annex Hotel
Miramar”, situat al carrer Sant Joan, 3, de Sitges.
Vist que la Diputació de Barcelona és propietària de l’ Edifici “Antic Hotel Miramar”,
conegut com a Edifici Miramar, situat al carrer Davallada, núm. 12, de Sitges, de uns
2.649,72 m2 de superfície construïda, que consta de plantes soterrani, baixa, primera,
segona, tercera i terrat, i de l’Edifici “Annex Hotel Miramar”, situat al carrer Sant Joan,
núm. 3, de uns 249,58 m2 de superfície construïda, que consta de planta baixa,
primera i segona.
Vist que els dos edificis figuren inscrits a l’Inventari de Béns amb els codis d’actiu
F000086 a nivell de terreny i F001040 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé
patrimonial
Vist que la Diputació de Barcelona va cedir a l’Ajuntament de Sitges l’ús gratuït de
l’Edifici Miramar des del 12 de juliol de 2004 fins el 31 de desembre de 2009, per
conveni de 12 de juliol de 2004 i acords de la Junta de Govern de 13 de desembre de
2007 i de 29 de gener de 2009.
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Vist que durant el període 1 de gener de 2010 fins el 31 de desembre de 2011, l’edifici
Miramar ha estat cedit en ús al Consorci del Patrimoni de Sitges, integrat per la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges, mitjançant conveni de 22 de febrer de
2010, el qual continua utilitzant actualment alguns espais de l’edifici, mentre es resol la
seva ubicació definitiva.
Vist que, per altra banda, per Decret de 30 de juliol de 2010, del President delegat de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, es va autoritzar al Consorci del Patrimoni de
Sitges la utilització del soterrani de l’Edifici Miramar per la UTE – Cau Ferrat, com a
dependències logístiques per a les obres de “Restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu
Cau Ferrat de Sitges”, vinculat a la vigència del conveni de 22 de febrer de 2010,
signat amb el Consorci del Patrimoni de Sitges. Les esmentades obres de restauració,
que les està realitzant la Diputació de Barcelona per delegació del Consorci del
Patrimoni de Sitges, continuen executant-se actualment i la UTE – Cau Ferrat segueix
utilitzant aquests espais.
Vist que l’Edifici “Annex Hotel Miramar” en canvi no ha estat cedit en ús i es troba buit
fa diversos anys.
Vist que l’Ajuntament de Sitges, per sol·licitud de data 25 de juliol de 2012 adreçada a
la Diputació de Barcelona, ha remès Memòria del Batlle en la que s’indica que no
disposa en aquest moment d’immobles suficients on encabir la totalitat dels Serveis
municipals i Regidories allotjats a l’edifici “Sitges Reference”, els quals han de
desocupar aquest edifici com a conseqüència de la situació jurídica en que actualment
es troba com a data màxima, el 30 de setembre de 2012, i sol·licita la cessió d’ús de
l’Edifici Miramar.
Vist que, per donar continuïtat al funcionament d’aquests departaments, l’Ajuntament
manifesta el seu interès en utilitzar l’Edifici Miramar i el seu annex per albergar les
dependències dels diferents Serveis municipals i Regidories, amb motiu del seu trasllat
de l’edifici “Sitges Reference”, així com per a seu d’exposicions, sessions formatives i
actes culturals i lúdics.
Vist que, a tal efecte, l’Ajuntament de Sitges sol·licita la cessió d’ús el més aviat
possible de l’Edifici Miramar i el seu annex per un període de temps suficient que els
permeti esmenar la manca de seus pels serveis públics, i justifiqui la inversió en obres
d’adequació de l’edifici que necessàriament s’haurà de fer.
Vist que l’Ajuntament de Sitges manifesta que en el moment en que es va cedir l’ús
per la Diputació de Barcelona de l’Edifici Miramar al Consorci del Patrimoni de Sitges
la intenció era situar en aquest edifici un nucli del projecte de “l’Espai de la
Mediterrània” i que la seva voluntat era la de transferir la gestió d’aquest equipament
cultural al Consorci del Patrimoni de Sitges, però que actualment aquest projecte no
consta dins el nou pla de mandat ja que els objectius d’aquest “Espai de la
Mediterrània” es desenvolupaven i es desenvolupen des de la pròpia Regidoria de
Cultura.
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Vist que no obstant l’anterior, és també voluntat de l’Ajuntament de Sitges i de la
Diputació de Barcelona, així com del Consorci de Patrimoni de Sitges, que aquest
darrer continuï ocupant alguns espais de l’Edifici Miramar, tot i ser cessionari de
l’immoble únicament l’Ajuntament de Sitges.
Vist que l’Ajuntament de Sitges i el Consorci del Patrimoni de Sitges per conveni de
bona convivència, de data 28 d’agost de 2012, han delimitat la distribució d’espais de
l’Edifici Miramar entre les dues entitats.
Vist que actualment la Diputació de Barcelona no té previst destinar els esmentats
edificis a cap dels usos propis per als serveis que presta, i que és voluntat d’aquesta
Corporació atendre la petició de l’Ajuntament de Sitges, i tramitar aquesta cessió d’ús
de l’Edifici Miramar i el seu annex fins el 31 de desembre de 2018, mitjançant la
signatura d’un conveni entre ambdues entitats, per tal que l’Ajuntament instal·li les
seves oficines municipals per a la salvaguarda dels serveis públics que presta i que
certs espais de l’edifici puguin ésser utilitzats pel Consorci del patrimoni de Sitges.
Vistos la Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’Informe
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de dates 30 d’agost i 3 de
setembre de 2012, respectivament.
Vist el que disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota
classe de béns.
Vist el que disposen l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, 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 administracions puguin precisar per a l’eficaç
compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 10 de la mateixa norma;
l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques; 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, i l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Vist el que disposa l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de
les Administracions Públiques, normativa bàsica, juntament amb els articles 203 i 219
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim de Catalunya, i els articles 8 i 72.1 del Reglament del patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que respecta als
principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials.
Vist el que disposa l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni
de les Administracions Públiques, normativa bàsica, en relació amb l’article 72.3 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels
ens locals, que admeten l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de
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béns patrimonials, en funció de la prestació de serveis i promoció socials que facin
prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.
Vista la petició de l’Ajuntament de Sitges per tal de poder efectuar l’acondicionament
de l’edifici i poder realitzar el trasllat dels Serveis municipals i Regidories amb solució
de continuïtat dels serveis abans del 30 de setembre de 2012.
Vist el que disposa l’article 33.2 lletra o) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en relació amb l’article 221.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a
les competències del Ple de les Diputacions.
Vist que en la Refosa 1/2012 sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de
juny de 2012, no es delega les autoritzacions o cessions d’ús superiors a quatre anys,
correspon el Ple de la Corporació la seva aprovació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, previ Informe favorable de la Comissió Informativa i
de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni de cessió d’ús fins el 31 de desembre de
2018, a favor de l’Ajuntament de Sitges, de l’Edifici “Antic Hotel Miramar”, situat al
carrer Davallada, 12 de Sitges, i l’Edifici “Annex Hotel Miramar”, situat al carrer Sant
Joan, núm. 3, de Sitges, propietat tots dos edificis de la Diputació de Barcelona, atesa
la manca d’espais manifestada per l’Ajuntament, per instal·lar diferents Serveis
municipals i Regidories, d’acord amb l’annex que s’acompanya.
Segon.- FACULTAR al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per a
la signatura de qualsevol document que pugui derivar-se dels presents acords.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als interessats, als efectes escaients.
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 Popular d’ICVEUiA-EPM i d'Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció del Grup Socialista. El
resultat definitiu va ser de 32 vots a favor i 18 abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
5.- Dictamen de data 24 de juliol de 2012, que proposa l’acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Subirats, 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 Subirats en data 2 de juliol 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Subirats, en data 2 de juliol 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:
- Quotes d’urbanització
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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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6.- Dictamen de data 24 de juliol de 2012, que proposa l’acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls, 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 Viladecavalls en data 28 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 de
Viladecavalls, en data 28 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:
- Concessions administratives
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar 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.

12

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis de Medi Ambient
7.- Dictamen de data 18 de setembre de 2012, que proposa l'aprovació de la
incorporació de la Diputació de Barcelona com a membre del Clúster d'Eficiència
Energètica de Catalunya.
El Clúster d’Eficiència Energètica (CEEC), és una associació empresarial innovadora
basada en la col·laboració público-privada, sense afany de lucre, que mitjançant la
col·laboració d’empreses i entitats associades procedents dels àmbits tecnològics,
d’investigació, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té com a
finalitat aconseguir l’objectiu comú d’impulsar l’eficiència energètica. Actualment,
compta amb més de 70 associats, entre empreses i organismes, que treballen en
l’àmbit de l’eficiència energètica.
La Diputació de Barcelona té voluntat d’impulsar la realització d’accions de millora de
l’eficiència energètica en l’àmbit municipal, i el CEEC pretén reforçar el sector de
l’eficiència energètica i aconseguir una major participació de les entitats associades en
l’impuls i la innovació de l’eficiència energètica a Catalunya.
Atès que es considera d’interès la participació de la Diputació de Barcelona en aquesta
entitat, es formula i presenta la proposta d’incorporació de la Corporació com a soci
numerari del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya.
La referida associació, té com a funcions principals:
- Reforçar el sector de l’eficiència energètica a Catalunya i aconseguir la seva
projecció exterior
- Aconseguir una major participació de les empreses associades en projectes
d’eficiència energètica.
- Afavorir la innovació i la seva aplicació al mercat.
- Afavorir la formació de professionals del sector de l’eficiència energètica
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- Difondre i promocionar les capacitats, productes i serveis en eficiència energètica
oferts pels associats (cursos formatius, participació en fires, convencions, campanyes
promocionals, etc.)Vist I’article 2.6 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d’Associació.
Vist l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
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 dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona, com a membre de
l’Associació Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, en qualitat de soci numerari,
acceptant les obligacions i els drets que es derivin dels seus Estatuts.
Segon.- Designar l’Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, Diputat delegat d’Espais
Naturals i Medi Ambient com a representant de la Diputació de Barcelona en els
òrgans de govern de l’Associació.
Tercer.- Facultar la Presidència de la Corporació per dictar les disposicions
complementàries i oportunes per a la deguda efectivitat dels presents acords.
Quart.- Donar trasllat dels precedents acords als òrgans de govern i de representació
del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, per al seu coneixement i efectes
escaients.
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).
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 6357 al 7906 de l’any 2012 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponents a la sessió ordinària de data 26 de juliol de 2012.
Obert el capítol de precs i preguntes, sol·licita l’ús de la paraula el portaveu del
Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas per manifestar que té dues preguntes i la primera
pregunta va acompanyada d’un prec i d’un posicionament que volem fer des del nostre
Grup, i deixar-ho dit públicament en aquest Ple, que és la nostra incomoditat amb el
dispositiu de seguretat, amb les tanques de seguretat i amb la presència dels mossos
d’Esquadra que avui porta arran de la manifestació de les treballadores i dels
treballadors de la mateixa Diputació de Barcelona.
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Realment, continua dient, no entenem quin és el criteri que ha portat el Govern
d’aquesta institució a pensar que, davant d’una protesta on els que estan concentrats
al carrer són els mateixos treballadors i les mateixes treballadores d’aquest edifici,
sigui necessària la presència de dos furgons policials i unes quantes tanques que hi ha
a la porta.
I arran d’aquesta protesta dels treballadors (que ja li informem que, per a un proper
dispositiu de seguretat, la part proporcional de la seguretat destinada a aquest Grup
que represento ja la poden retirar, que segurament els cossos policials tenen feines
més importants que no pas estar aquí a la porta), relacionat amb aquesta protesta que
fan avui els treballadors i les treballadores de la Diputació, voldríem preguntar quins
són els criteris i quines propostes concretes s’estan portant, en aquests moments, a la
Mesa de Negociació amb els sindicats en aplicació de la Disposició Addicional Setena
de la Llei 2/2012, dels pressupostos generals de l’Estat i del Reial Decret-Llei del
govern del PP, de mesures econòmiques, per tal de garantir els diferents pactes i
acords de la negociació col·lectiva. En aquests moments, el nostre Grup no té cap
informació de com s’està negociant amb els sindicats el tema de les 37,5 hores, de
com s’aplicarà en aquesta institució aquesta obligació que ens ve per aquest RDL i,
amb aquesta pregunta, també li faig, li fem, com a president, un altre prec que és que,
com vostè sap, totes les treballadores públiques i tots els treballadors públics de l’Estat
no tindran paga extra de Nadal, però creiem que (òbviament) tots els que estem en
aquesta institució hem de ser iguals. Per tant, els diputats i les diputades i el personal
eventual d’aquesta institució també hem de renunciar a la paga doble, i li demanem,
com a president, que faci els tràmits necessaris perquè al proper Ple del mes d’octubre
portem la renúncia d’aquesta paga doble. Seria, segurament, no comprensible per a
ningú que els diputats, les diputades i el personal eventual cobressin paga doble i la
resta de treballadors i treballadores de la Diputació no.
De nou, la Presidència cedeix l’ús de la paraula al Sr. Mañas per fer una pregunta en
relació a l’Institut del Teatre. En aquest sentit, manifesta que el nostre Grup, per un
motiu que no entenem i del qual ens anem queixant des de l’inici del mandat, no té
representació a l’Institut del Teatre; per tant, ens veiem obligats a fer les preguntes
sobre aquesta institució en aquest Ple i, en aquest cas, són dues preguntes. Una, és
que, referent al centenari, el Ple de la Diputació va nomenar un director per fer la
programació dels actes del centenari de l’Institut del Teatre i ens agradaria que se’ns
informés i, si pot ser, se’ns informés en la junta de portaveus del mes d’octubre, que hi
hagués un punt per parlar del centenari de l’Institut del Teatre on se’ns informi de
quina és la programació prevista per a la celebració d’aquest centenari i quins són els
compromisos de la Diputació de Barcelona en la celebració del centenari de l’Institut
del Teatre.
I una altra pregunta, relacionada també amb l’Institut del Teatre, que és el tema dels
serveis essencials. En aquests moments, se’ns informa que no s’estan cobrint les
places de suport a la docència, que són plenament essencials per poder desenvolupar
la tasca educativa de l’Institut del Teatre, que no s’estan cobrint, que no s’està
contractant aquest personal de suport i que això està menystenint greument la tasca
docent de l’Institut del Teatre que, com vostès saben, és una de les institucions
d’ensenyaments artístics més prestigioses de l’Estat espanyol.
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Entenc que aquestes dues preguntes no se’ns puguin contestar aquí avui, però
agrairíem que se’ns pogués contestar a la propera Junta de Portaveus del mes
d’octubre.
Després de la seva intervenció, el Sr. Mañas pregunta a la Presidència si se li
contestarà per escrit quina és la posició del Govern de la Diputació davant de la
negociació col·lectiva amb els sindicat.
El Sr. President li contesta afirmativament.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President comunica als reunits que
el diputat Sr. Bustos ha excusat la seva assistència per assumptes familiars i aixeca la
sessió essent les 12 hores i 20 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 540879 al 540886.
Barcelona, 30 d’octubre de 2012

La Secretària General
Petra Mahillo García
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