Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2012
A la ciutat de Barcelona, el dia 29 de novembre 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, 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.
Van excusar la seva assistència els Diputats Il.lm. Sr. Manuel Bustos i Garrido, i l’Il.lm.
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura.
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 25
d’octubre de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
2. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió a la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes
i designació de representant al Patronat de la Fundació.
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
3. Dictamen mitjançant el qual es disposa, per a l’any 2012, la supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre dels membres electes que exerceixen el seu
càrrec amb dedicació exclusiva.
Intervenció General
4. Dictamen relatiu a la no disponibilitat dels crèdits pressupostaris afectats per la
supressió de la paga extraordinària de desembre 2012 (RD-L 20/2012).
5. Dictamen que proposa aprovar la modificació de les ordenances, taxes i preus
públics que regiran per a l’exercici de 2013 i següents.
6. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de control financer referit a
l’exercici de 2011.
7. Dictamen que proposa aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l’empresa GAS
NATURAL SERVICIOS SDG, SA.
Tresoreria
8. Dictamen que proposa restar assabentat de l’Informe de Tresoreria sobre el grau de
compliment dels terminis de pagament del període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de
setembre de 2012.
Servei de Programació
9. Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2012, i donar compte del
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
10. Dictamen que proposa la modificació del Pla per donar suport, mitjançant una línia
de prèstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble i Viure al
Poble Més”.
Direcció de Serveis de Recursos Humans
Ratificació de:
11. Decret de la Presidència de data 31 d’octubre de 2012 que aprova l’Acord de la
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona
relatiu a les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al
servei de la Diputació de Barcelona.
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Organisme de Gestió Tributària
12. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
13. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
14. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
15. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Molins de Rei, 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.
16. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació i especificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, 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 Palau-Solità i Plegamans, 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 l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
19. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel ple
de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 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.
20. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Sora, 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 la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Tiana, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic
22. Dictamen que proposa la formulació de preavís de separació del Consorci de
Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà.
Gerència de Serveis de Turisme
23. Dictamen que proposa ratificar els acords de dissolució i liquidació del Consorci de
Turisme del Vallès Oriental.
24. Dictamen que proposa ratificar els acords de dissolució i liquidació del Consorci
per a la promoció turística de les Valls de Montcau.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
25. Dictamen que proposa acceptar l’encàrrec de gestió efectuat pel Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a favor de la Diputació de Barcelona
per a que aquesta pugui prestar el servei de mediació i atendre les sol·licituds de
coneixement de dades sobre els orígens i els parents biològics contingudes en fitxers i
arxius de titularitat de la Diputació de Barcelona i l’aprovació de la minuta del conveni
en el qual s’estableixen els termes i l’abast d’aquest encàrrec de gestió.

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 els Grups Polítics de la Diputació de Barcelona en relació al
dret de vot no presencial dels electes locals.
2. MOCIÓ que presenten els Grups de CiU, PSC, ICV-EUiA-E i ERC-AM de la
Diputació de Barcelona, per demanar la continuïtat del compromís econòmic de l’Estat
amb el Servei local de teleassistència dels ajuntaments.
3. 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.
4. Precs.
5. Preguntes.
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1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25
d’octubre de 2012.
El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 25
d’octubre 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
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
2.- Dictamen de data 12 de novembre de 2012, que proposa aprovar l’adhesió a la
Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes i designació de representant al Patronat
de la Fundació.
La Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes està subjecta a la legislació de la
Generalitat de Catalunya i inscrita la seva constitució al Registre de Fundacions per
Resolució del conseller de Justícia de 01.10.2002, amb número 1696.
La Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes té per objecte la formació d’electes i
personal al servei de les administracions públiques, mitjançant l’organització de
cursos, conferències, seminaris, post-graus i mestratges dirigits a persones vinculades
amb el món local, així com la realització d’estudis i d’anàlisis de les qüestions d’interès
pels electes locals.
Vist el contingut del certificat emès en data 26 de gener de 2012 per la Cap de la
Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa, de la Direcció General
de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, en el qual es recull el text dels darrers estatuts inscrits per la Fundació.
Vist l’article 11 dels estatuts de la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes, en el
qual es recull la composició del Patronat i la forma de nomenament dels patrons, i
concretament, entre d’altres es preveuen quatre patrons vitalicis que siguin
vicepresidents de l’ACM, nomenats pel Comité executiu de l’ACM a proposta del seu
President, i que siguin presidents d’entitats locals supramunicipals.
Vist, en aquest sentit, el certificat emès pel Secretari General de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (ACM), en data 29 d’octubre de 2012, relatiu a l’acta de la
sessió del Comitè Executiu de l’ACM celebrada el dia 9 d’octubre de 2012, en la que
consta, a proposta del President, l’acord unànime del nomenament, com a patró de la
Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes, a favor de la Diputació de Barcelona,
representada pel seu President Sr. Salvador Esteve i Figueras, vicepresident de
l’ACM.
Vist que la Diputació de Barcelona ha contribuït i donat suport a tota mena
d’actuacions i d’iniciatives per al coneixement, l’estudi, la difusió i l’assessorament en
matèria del règim local, en tots els seus aspectes polítics, administratius, legals i
jurisprudencials.

5

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Atès que es considera d’interès la participació de la Diputació de Barcelona en aquesta
Fundació, es formula i presenta la proposta d’incorporació i adhesió de la Diputació de
Barcelona com a Patró de la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes.
Vista la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques, modificada per la Llei 7/2012, de 15 de juny.
Vist l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, així com que ha estat emès el preceptiu informe de la Secretaria general i la
Intervenció general de la corporació.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona, com a membre de la
Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes, en qualitat de patró vitalici, acceptant
les obligacions i els drets que es derivin dels seus Estatuts.
Segon.- Designar l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, President de la Diputació de
Barcelona, com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la
Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes.
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 d’aquests acords a la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis
d’Electes i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al seu coneixement i
efectes.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
3.- Dictamen de data 15 de novembre de 2012, mitjançant el qual es disposa, per
a l’any 2012, la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre dels
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva.
I. Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària celebrada el
dia 15 de juliol de 2011, es va constituir, com a conseqüència dels resultats obtinguts
en les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011.
II. Atès que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local estableixen que el Ple corporatiu determinarà els membres de les
Corporacions Locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial, i que, en tal cas, seran donats d’alta
en el règim de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes
empresarials que li corresponguin.
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III. Atès que els articles 75.3 i 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableixen que els
membres de les Corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de
dedicació exclusiva o parcial, percebran assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de la qual en formin part, en la
quantia que es determini pel Ple d’aquesta.
IV. Atès que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, així com els acords que adopti la Presidència determinant els membres
d’aquesta que realitzin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
V. Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió celebrada el 26 de juliol
de 2011, va prendre, entre d’altres, l’acord d'aprovar les retribucions brutes anuals,
dividides en catorze parts iguals, a percebre pels membres electes que exerceixen el
seu càrrec amb dedicació exclusiva, i que la distribució de la retribució bruta anual
comprèn dotze pagues anuals i dues de la mateixa quantia a percebre en els mesos
de juny i desembre.
VI. Atès que el RDLlei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, va establir una sèrie de mesures de
reordenació i racionalització de les Administracions Públiques, entre les qual es troba
la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 per a tot el
personal del sector públic, i de la paga addicional del complement específic o pagues
addicionals equivalents a dit mes (art. 2).
VII. Atès que es voluntat d’aquesta Corporació assimilar el que disposa el RDLlei
20/2012, de 13 de juliol, per al personal del sector públic, als membres electes
d’aquesta Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva,
en el sentit de suprimir amb caràcter extraordinari i excepcional el dret a percebre la
paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012.
VIII. Atès, finalment, que donat el caràcter excepcional i transitori d’aquesta mesura,
per a l’any 2013 es meritaran els mateixos drets de retribucions brutes anuals per als
membres electes que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i les
indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les Comissions
Informatives i de Seguiment, en les quanties i condicions aprovades pel Ple de 26 de
juliol de 2011, sense perjudici de la modificació, si escau, que acordi el Ple.
Vist l’informe de la Secretaria General d’1 març de 2011 (DIBA 4/2011).
En ús de les facultats que em confereix l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i els articles 36 i 37 del
vigent Reglament Orgànic de la Corporació, proposo al Ple, previ l’informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la supressió de la paga extraordinària que correspondria percebre
el mes de desembre de 2012 als membres d’aquesta Corporació que exerceixen el
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seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, en aplicació de l’acord del Ple de
26 de juliol de 2011.
Segon.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa
l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases del règim local.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics,
i a la resta de Diputats i Diputades, a la Secretaria general, a la Intervenció general, a
la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.
En relació a aquest Dictamen, el portaveu del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr. Mañas,
sol.licita l’ús de la paraula per puntualitzar que com ja vam expressar en la Comissió
Informativa, haguéssim agraït que s’hagués explicitat, en el títol d’aquest dictamen,
que aquesta afectació també fa referència als alts directius de la Diputació i als
assessors dels grups i del Govern de la Diputació de Barcelona, als quals no fa
referència el dictamen, però entenem (per paraules que ens va dir el diputat) que sí
que estan inclosos, però ens agradaria que també ens ho pogués explicar en aquest
Ple.
La Presidència li contesta al Sr. Mañas que afecta a tot el personal al servei de la
Diputació.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Intervenció General
4.- Dictamen de data 22 de novembre de 2012, relatiu a la no disponibilitat dels
crèdits pressupostaris afectats per la supressió de la paga extraordinària de
desembre 2012 (RD-L 20/2012).
El Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, a l’article 2 punt 1, estableix l’obligació de
reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en
l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre.
En el punt 4 del mateix article es disposa que les quantitats derivades de la supressió
de la paga extraordinària suprimida es destinaran, en exercicis futurs, a realitzar
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança de jubilació per als
empleats públics, amb subjecció a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en els termes i condicions que es concretin
en les futures lleis de pressupostos.
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat una nota amb data 23
d’octubre de 2012, modificant-ne una altra del 5 de setembre anterior, on es s’afirma
que cal immobilitzar en aquest exercici els crèdits corresponents previstos per a
l'abonament de les esmentades pagues de forma que es produeixi, en la liquidació del
pressupost de 2012, un menor dèficit o un major superàvit a l’inicialment previst en
termes del Sistema Europeu de Comptes.
8

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Per tal d’aplicar la immobilització establerta en l’esmentat Reial Decret-Llei 20/2012, en
les notes del Ministeri s’indica que les entitats locals han d’adoptar un Acord de no
disponibilitat de crèdits, per l'import corresponent, de conformitat amb el que es
disposa en l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril.
Vist l’escrit de la directora de Serveis de Recursos Humans de la Corporació, de data 6
de novembre, on es quantifica el crèdit pressupostari que hauria calgut per imputar de
la paga extraordinària del mes de desembre d’enguany en un import total de
8.109.082,98 euros, el qual, als efectes de comptabilitzar la immobilització dels crèdits
pressupostaris corresponents, s’estructura a nivell de vinculacions jurídiques de tot el
capítol I del pressupost de despeses de la Corporació d’enguany.
Vist l’informe de la Intervenció General de data 7 de novembre de 2012.
Atès que, d’acord amb l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspondria al Ple
la declaració de no disponibilitat de crèdits.
Atès, però, que es considera que la no disponibilitat dels crèdits ja és una
conseqüència obligada que es desprèn del que s’estableix en l’article 2 del Reial
Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol.
Vist l’apartat 4.1.4, lletres b) i c), de 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.
En conseqüència, atesos els motius exposats, la normativa aplicable, i l’acord adoptat
per la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en
sessió de 22 de novembre, aquesta Presidència delegada eleva al Ple, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la no disponibilitat dels crèdits del Capítol
I del pressupost de despeses de la Corporació d’enguany corresponents a la paga
extraordinària del personal de la Corporació del proper mes de desembre, els quals
ascendeixen a un import total estimat de 8.109.082,98 euros.
Segon.- FER CONSTAR que per a l’obtenció de l’import esmentat en l’apartat anterior
s’ha realitzat un càlcul estimatiu, per empleat, de la retribució suprimida.
Tercer.- ADOPTAR les mesures administratives adients per tal de garantir la no
disposició d’aquests crèdits, de forma que en la liquidació del pressupost de 2012 es
produeixi un menor dèficit o un major superàvit a l’inicialment previst, en termes del
Sistema Europeu de Comptes
Quart.- FER EXTENSIVA l’aplicació d’aquest Acord als organismes autònoms Institut
del Teatre, Patronat d’Apostes i Organisme de Gestió Tributària, i a l’entitat pública
empresarial Xarxa Audiovisual Local, en el sentit de què han d’adoptar les mesures
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administratives adients per garantir la no disposició de les consignacions
pressupostàries que respectivament tenien destinades a atendre el pagament de la
paga extraordinària de desembre d’enguany al seu personal.
Cinquè.- FACULTAR el president de la Corporació per ajustar l’import esmentat en
l’apartat primer d’aquests acords a l’import total real de la paga extraordinària del mes
de desembre, quan aquest es conegui de forma definitiva, donant-ne compte al Ple en
la immediata sessió que se celebri.
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords als organismes autònoms Institut del Teatre,
Patronat d’Apostes i Organisme de Gestió Tributària, i a l’entitat pública empresarial
Xarxa Audiovisual Local, als efectes del seu coneixement i compliment.
El portaveu del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr. Mañas, manifesta que sabem que aquest
punt finalment no es vota però, tot i així, voldríem expressar en el Plenari el nostre
desacord amb les mesures que ens obliga a aplicar l’RDL 20/2012.
El portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, s’afegeix al que acaba d’expressar
el portaveu d’ICV en tant en quant ens sembla molt assenyat el fet que no es voti
aquest punt, perquè només faltaria que ens veiéssim obligats (perquè era literalment
obligats) a votar un punt amb el qual no estàvem d’acord i el fet que s’hagi trobat
aquesta fórmula en la qual no s’ha de votar ens sembla que és encertada i que, a més
a més, es pot estendre a molts altres municipis que no estan d’acord amb aquest RDL
i semblava com si estiguessin atrapats en la pèrdua de l’autonomia municipal i, per
tant, veure’s obligats a fer-ho.
El Sr. Mayoral, portaveu del Grup Socialista, puntualitza que el canvi de rumb
d’aquest punt té a veure amb una posició que el meu Grup va expressar en la Junta de
Portaveus i jo vull agrair al Govern el fet d’acollir aquesta proposta. Teníem un
problema evident de consciència. No podíem aprovar una cosa amb la qual no
estàvem d’acord. Per tant, agraeixo al president i al seu equip de govern que hagin
trobat la fórmula per tal d’evitar aquest votació.
La Presidència afegeix que evidentment, es tracta de l’obediència a una llei superior i,
per tant, creiem que no s’hauria de sotmetre a votació perquè podria sortir tot el
contrari.
I el Ple en restà assabentat.
5.- Dictamen de data 14 de novembre de 2012, que proposa aprovar la
modificació de les ordenances, taxes i preus públics que regiran per a l’exercici
de 2013 i següents.
En atenció a les persistents circumstàncies econòmiques desfavorables, en els
exercicis 2010, 2011 i 2012 el quadre de taxes i preus públics de la Diputació de
Barcelona s’ha mantingut, amb caràcter general, sense increments.
Enguany s’han donat indicacions en el sentit de què el conjunt de les taxes i preus
públics hauria de tendir progressivament a assolir la cobertura dels costos dels serveis
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prestats, i també de què aquells supòsits que ja estiguessin en aquesta situació es
podien actualitzar d’acord amb l’evolució dels preus al consum, amb un increment de
fins al 2,4%.
Vistos els escrits presentats pels centres gestors i organismes autònoms d’aquesta
Diputació, proposant les corresponents modificacions i actualitzacions en relació amb
les ordenances fiscals, taxes i preus públics que hauran de regir des de l’exercici de
2013.
En general, les modificacions operades en els textos articulats de les ordenances
fiscals són conseqüència de la progressiva adaptació de l’Administració a les normes
en matèria d’Administració Electrònica, que cada cop més pretenen apropar els
serveis públics als ciutadans.
Altrament, s’incorpora un canvi substancial en el procés de reintegrament del cost de
les garanties, regulat a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic provincials, al preveure l’abonament de l’interès legal del diner
amb el reintegrament del cost de les garanties quan resulti procedent.
La relació de tarifes de taxes i preus públics annexa, que es proposa aprovar enguany,
ha estat reorganitzada amb motiu de la nova estructura competencial i executiva de les
diferents Àrees de la Diputació de Barcelona, aprovades per al mandat 2011-2015 en
sessió plenària de 26 de juliol de 2011, així com amb motiu de la nova relació de codis
orgànics de cada centre gestor aprovats pel Decret de Presidència de 22 de desembre
de 2011.
Les modificacions de quantia per al proper exercici obeeixen, al seu torn, a l’increment
de l’IPC, a actualitzacions que imperativament han d’aprovar-se per donar compliment
a contractes, convenis, concessions administratives o a la legalitat vigent, a certs
increments en la repercussió dels costos d’algunes tarifes deficitàries per la
Corporació, o bé a la incorporació de noves taxes o preus públics, i que resumidament
s’exposen tot seguit:
- Per les visites al Palau Güell, s’incrementa el preu de l’entrada individual general,
però s’incorporen noves modalitats d’entrades reduïdes i s’amplia el nombre
d’exempcions per ampliar els col·lectius beneficiaris de reduccions.
- En les taxes gestionades per la Subdirecció de Logística, s’incorporen nous
imports corresponents a la utilització d’espais com a conseqüència de
l’habilitació de sales al nou centre de treball obert al Recinte Mundet (Pavelló
Migjorn), així com a conseqüència de la modificació d’usos de l’espai al Recinte
Escola Industrial, i de la reorganització d’espais i capacitats. S’incorpora també
una revisió de criteris generals d’aplicació a la utilització d’espais i una revisió de
supòsits d’exempció de pagament i bonificacions.
- Les taxes de la Gerència de Serveis de Turisme, abans Delegació de Turisme,
s’actualitzen d’acord amb l’IPC.
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- El preu públic de la Gerència de Serveis d’Esports experimenta un augment d’un
11%, això suposa un increment en el preu que passa de 9 a 10 euros; tot i això
el grau de cobertura del cost del servei és com a màxim del 33%.
- Entre les taxes de la Gerència de Serveis de Biblioteques s’incrementa la
corresponent a la sol·licitud i obtenció de documents o revistes, per unificar-la al
cost del servei del préstec interbibliotecari que, a nivell nacional, iniciarà la
Generalitat de Catalunya l’any 2013. També s’incrementa la taxa per a l’obtenció
del duplicat del carnet de biblioteca. Pel que fa als preus públics gestionats per la
Gerència, experimenten un increment per l’augment en la repercussió dels
costos per a la prestació dels serveis.
- Els preus públics de la Gerència de Serveis d’Educació augmenten de mitjana un
2,85%; el nivell de cobertura del servei es manté proper al 100%.
- Les taxes referides a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals per les filmacions i les
sessions fotogràfiques associades a activitats publicitàries, s’incrementen per la
repercussió del cost de les activitats administratives i de supervisió per part del
personal de l’oficina en el lloc on es realitzen aquestes activitats.
- El preu públic, de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, relatiu a l’agenda
escolar europea, ha disminuït el preu final, atès que s’ha reduït la base
imposable per no repercutir als usuaris l’increment del tipus impositiu de l’IVA
aplicable al material escolar, que ha passat del 4 al 21%.
- Els preus públics de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home,
es mantenen estables, tret de l’increment d’un 2,4% per l’IPC que es repercuteix
només en els productes alimentaris que s’utilitzen en les especialitats de cuina.
D’altra banda, es suprimeixen algunes taxes i preus públics, com ara:
- La taxa gestionada per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària relativa a la
conducció soterrada d’una línia de baixa tensió situada a l’interior de l’Escola de
Teixits de Punt de Canet de Mar, per haver quedat sense efectes l’autorització
de l’ocupació temporal del domini públic que en va donar causa (el cablejat
provisional queda sense servei per la posada en funcionament del definitiu).
- Les taxes i preus públics gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
corresponents per la utilització d’espais de domini públic i pels serveis i activitats
dels diferents equipaments, atès que es gestionen de forma indirecta a través de
concessions administratives, pel que els pagaments derivats d’aquesta relació
hauran de ser considerats ingressos de dret privat.
En relació amb l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme de
Gestió Tributària, val a dir que recentment per Acord plenari de 25 d’octubre de 2012
ja es va aprovar la modificació d’aquesta ordenança per a l’exercici 2013, i que a data
d’avui està encara en fase d’aprovació provisional.
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Al seu torn, la proposta d’actualització de les taxes, dels preus públics i de
l’Ordenança Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre
(Decret 932/2012, de 16/10/2012) no s’ha inclòs en el present dictamen tota vegada
que, a hores d’ara, està pendent de ratificació per la Junta de Govern de l’esmentat
organisme.
Com en anys anteriors, amb la finalitat d’evitar una multiplicitat d’acords, s’ha
considerat convenient reunir en un mateix dictamen l’adopció dels acords referits a
totes les modificacions d’ordenances i de tarifes proposades, la publicació de les quals
s’aplegarà en una sola referència per tal de facilitar-ne també la consulta en el Butlletí
Oficial de la Província.
Quant a les modificacions que s’incorporen als textos articulats de les ordenances
fiscals, a banda d’aquelles que responen a la necessària revisió dels textos, per
actualització dels conceptes, per adaptacions lingüístiques més apropiades, o també
per adequar-les als canvis operats en l'estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona, la resta de modificacions introduïdes es poden resumir com segueix:
Pel que fa a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic provincials, es proposa aprovar la seva modificació, amb efectes de
l’exercici 2013 i següents, en el sentit de
 article 3.3, s’afegeix l’expressió: “clau concertada o altres mitjans reconeguts
com...”
 article 17.5, s’incorpora text següent: “No caldrà que l’interessat aporti la
documentació acreditativa dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració
gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i
consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta..”
 article 24.4, es rectifica la referència normativa i on diu: “...és d’aplicació el que
preveu l’article 34 d’aquesta Ordenança.” Ha de dir: “...és d’aplicació el que
preveu l’article 32 d’aquesta Ordenança.”
 article 27.1, s’afegeix el text següent: “Amb el reintegrament del cost de les
garanties que en el seu cas resulti procedent, s’abonarà l’interès legal vigent que
s’hagi meritat des de la data acreditada en què s’hagués incorregut en els costos
esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament.”
 es modifica la Disposició Final segona, per recollir-hi les dates d’aprovació
provisional i definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;
tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, aprovar la seva modificació, amb efectes de l’exercici
2013 i següents, en el sentit de
 introduir-hi algunes millores de redacció, tipografia i puntuació, que no suposen
cap canvi de contingut material, pel que s’estima innecessari detallar-les
expressament
 modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;
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de conformitat amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya.
En matèria de taxes, es proposa aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, amb
efectes de l’exercici 2013 i següents, en el sentit de
 modificar-ne l’article 1, per tal d’adequar la identificació dels centres gestors als
darrers canvis operats en l’estructura organitzativa de la Diputació. Tot i això,
qualsevol modificació posterior de la denominació o adscripció orgànica dels
centres gestors no afectarà la vigència de les tarifes, atès que s’entén que el nou
centre gestor assumeix les funcions de l’anterior.
 l’article 2 es modifica per incorporar i suprimir determinades taxes que queden
reflectides a la tarifa annexa a l’Ordenança.
 fixar o modificar la quantia de diverses taxes, de conformitat amb les propostes
rebudes dels respectius centres gestors i els informes que ho justifiquen, i els
criteris adoptats per la Corporació.
 modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor.
de conformitat amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya.
En matèria de preus públics, aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora dels
preus públics dels centres gestors i organismes autònoms de la Diputació, per a
l’exercici de 2013 i següents, en el sentit de:
 modificar-ne l’article 1, per tal d’adequar la identificació dels centres gestors als
darrers canvis operats en l’estructura organitzativa de la Diputació.
 modificar l’article 3, per tal d’actualitzar el resum dels serveis i activitats pels que
s’estableixen el preus públics detallats en les respectives tarifes.
 modificar la quantia de diversos preus públics, de conformitat amb les propostes
rebudes dels respectius centres gestors i els informes que ho justifiquen.
 Modificar-ne la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor.
tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya.
Vistes les memòries i els informes econòmics formulats de conformitat amb allò que
preveu l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL),
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
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Verificat que, en relació als preus públics per la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència local, que s’estableixen o es modifiquen, els imports
cobreixen el cost del servei prestat o de la activitat realitzada, llevat quan existeixen
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellen, conforme el
que es preveu a l’article 44 del TRHL.
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals poden emanar al respecte
disposicions interpretatives i clarificadores.
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de
l’àmbit de les seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals.
Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna
d’elles.
Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals han d’acordar la
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents
ordenances fiscals.
Vist l’article 16.1 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs.
Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les
corresponents ordenances fiscals.
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril,
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament
les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.b) del propi TRHL.
Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals.
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Vistos els informes emesos per la interventora general i per l’interventor delegat de
l’Organisme autònom Institut del Teatre en relació a les ordenances aplicables a partir
de l’exercici 2013.
Vista la Circular 10/07, sobre tramitació de modificacions d’ordenances, taxes i preus
públics.
Vist l’apartat 4.1.4, b) de la Refosa 1/2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012,
sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ l’informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials que haurà de regir per a
l’exercici 2013 i següents, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de
conformitat amb allò que disposen els articles 49 i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i els articles 12.2, i del 15 al 19 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Segon.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2013 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre activitats
econòmiques, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb
allò que disposa l’article 134 del TRHL.
Tercer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2013 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de
Barcelona, i la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les
seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb
allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19
del TRHL.
Quart.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2013 i següents la modificació de
l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors de la Diputació de
Barcelona, i l’establiment, supressió o modificació dels preus públics que es recullen
en les seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex, de conformitat amb allò que
disposen els articles del 41 al 47 i 148 del TRHL i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Cinquè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors
acords provisionals, així com el text íntegre de les ordenances, durant el termini de
trenta dies a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
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Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar els
expedients i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Sisè.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Setè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense
cap més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin
presentat reclamacions.
Vuitè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos
íntegres de les ordenances.
Novè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
Ordenances a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i a la
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i
Relacions Institucionals, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Desè.- ACORDAR l’entrada en vigor de les presents modificacions de l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials,
l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre activitats
econòmiques, l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la
Diputació de Barcelona i de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres
gestors de la Diputació de Barcelona per a l’endemà de la publicació de l’Edicte
d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
En relació a aquest Dictamen, el portaveu del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr. Mañas, vol
anunciar l’abstenció del Grup i explicar breument els motius. En aquest mateix Ple
vam aprovar, fa escassos mesos, una moció (per unanimitat de tots els grups aquí
presents) que apostava perquè la Diputació de Barcelona apliqués els criteris de
tarifació social i es constituís una comissió tècnica entre les diverses àrees per poder
aplicar els criteris de tarifació social en les taxes i els preus públics de la Diputació de
Barcelona. Això (que tinguem constància al nostre Grup) no ha estat així i no s’ha
aplicat. S’ha produït, només, una pujada (en alguns casos) de l’IPC i, en alguns casos,
superiors, però no s’ha aplicat cap criteri de tarifació social, incomplint així els acords
que aquest mateix Plenari va adoptar. Per això, el nostre Grup s’abstindrà en aquest
dictamen.
I el Ple n’acordà, per majoria absoluta, l’aprovació, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Socialista de
Catalunya, del Grup Popular i d'Esquerra Republicana per Catalunya i l’abstenció dels
diputats assistents del grup d’ICV-EUiA-E, sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i
4 abstencions.
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6.- Dictamen de data 5 de novembre de 2012,que proposa donar compte de
l’informe de control financer referit a l’exercici de 2011.
Vist el Decret de data 14 de març de 2012, dictat pel president delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, pel qual es va resoldre aprovar el Pla Anual d'Actuacions
de Control a realitzar durant l'exercici de 2012 i en el qual s’inclou, en el apartat V, el
Control financer del sector públic de la Diputació, de les seves entitats participades i
d’altres perceptores de finançament, respecte a l'exercici pressupostari de l'any 2011, i
del seguiment de les mesures correctores del control de l'exercici 2010 als organismes
autònoms i l’entitat pública empresarial, a la participació en societats mercantils,
consorcis, fundacions, associacions i altres entitats en què participa o col·labora
econòmicament la Diputació, a les subvencions a consorcis, fundacions i altres ens no
participats per la Diputació, i altres programes gestionats directament per la pròpia
Diputació.
Vista la base 68 de les d'execució del Pressupost de la Diputació de l'exercici de 2012
sobre el model de control intern, i específicament, el seu apartat 3r sobre control
financer, referents a l’objecte, abast i procediments, a realitzar d’acord amb el previst
amb el Pla Anual d’Actuacions de Control.
Vist l'art. 220 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el qual determina l'objecte i procediment
de realització del control financer.
Atès que en l'informe es posen de manifest les diferents comprovacions realitzades
mitjançant tècniques d’auditoria sobre les àrees en què s'ha organitzat la revisió, la
documentació financera i pressupostària que hi figura i les conclusions dels informes
d'auditoria.
Atès que els antecedents i documentació justificativa de l’esmentat informe obren a la
Intervenció General, on hauran restat a disposició per al seu examen.
Per tant, comprovada l'adequada presentació de la informació financera i
pressupostària, i el compliment de les normes i directrius que li són d'aplicació,
procedeix a l'empara d'allò que estableix l'art. 220.4 del Text refós abans esmentat,
trametre al Ple per al seu examen l'informe efectuat pel Servei de Control EconòmicoFinancer que depèn de la Direcció de Serveis Econòmics de la Intervenció General, en
relació amb els diferents ens analitzats, compresos en el Pla Anual d'Actuacions de
Control efectuat durant l'exercici de 2012, respecte a l'exercici pressupostari de l'any
2011.
Vist l’apartat 4.1.4, lletres b) i c), de 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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de les actuacions de control financer
efectuades durant l'exercici de 2012, respecte a l'exercici pressupostari de l'any 2011,
en compliment del Decret dictat amb data 14 de març de 2012, pel President delegat
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, i del seguiment de les mesures correctores del
control de l'exercici 2010, als organismes autònoms i l’entitat públiques empresarials, a
la participació en societats mercantils, consorcis, fundacions, associacions i altres
entitats en què participa o col·labora econòmicament la Diputació, a les subvencions a
consorcis, fundacions i altres ens no participats per la Diputació, i altres programes
gestionats directament per la pròpia Diputació, en la forma que resulta de l'informe
emès pel Servei de Control Econòmico-Financer.
Segon.- FACULTAR el president delegat de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, per
adoptar les mesures necessàries per corregir les deficiències que estimi oportunes a la
vista de l'informe esmentat.
I el Ple en restà assabentat.
7.- Dictamen de data 31 d’octubre de 2012, que proposa aprovar el
reconeixement de crèdit a favor de l’empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG,
SA.
En data 1 de febrer de 2010 es va fer efectiu el traspàs a la Generalitat de Catalunya
dels Centres Assistencials Emili Mira i López (CAEMiL) en virtut del conveni acordat
pel Ple de la Diputació de data 22 de desembre de 2009.
El 22 d’octubre d’enguany es presenta al registre d’entrada de factures de la Diputació
de Barcelona per part de l’empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA una factura
rectificativa corresponent a consum de l’any 2008 per un import total de 5.047,75
euros.
Atès que la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum s’ha fet càrrec de la
resolució de les possibles incidències derivades de la gestió dels CAEMiL sorgides
amb posterioritat a la data efectiva del traspàs a la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe de data 24 d’octubre de 2012, emès al respecte per l’esmentada
Gerència, on s’exposen els antecedents que van motivar el rebuig de la factura
originària, es constata el seguiment efectuat de la pòlissa, es posa de manifest que la
demora es imputable a l’empresa subministradora i es conclou que la factura
correspon a consums reals pendents de facturar, pel que s’ha de procedir al pagament
de l’esmentada factura mitjançant un reconeixement de crèdit de despeses d’exercicis
tancats.
Atès que des de la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum s’ha procedit a
tramitar el corresponent reconeixement de crèdit, en els termes de l’informe emès en
data 24 d’octubre de 2012.
Vist allò que disposen els article 26.2 C) del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
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Vist que d’acord amb la tramitació continguda en la Circular núm. 3/2006, sobre
tramitació d’expedients de reconeixement de crèdit de despeses d’exercicis tancats,
Intervenció General, una vegada fiscalitzada l’obligació, elevarà la proposta a
Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per sotmetre-la
l’aprovació del Ple.

la
la
la
a

Vist l’article 70.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, segons el
qual correspon al Ple l’atribució competencial en matèria de reconeixement
extrajudicial de crèdits.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el reconeixement de crèdit i l’obligació derivada de l’efectiu
subministrament de gas, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA per un
import total de cinc mil quaranta-set euros amb setanta-cinc cèntims (5.047,75) € IVA
inclòs, amb el detall següent.
Fra núm.

Data factura

Operació comptable

FE08321048345449-R

10/10/2008

1204040723

Import
5.047,75€

Segon.- Satisfer la quantitat total cinc mil quaranta-set euros amb setanta-cinc cèntims
(5.047,75) € IVA inclòs amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60400/313A0/22102
del vigent pressupost.
El portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, vol deixar constància de l’abstenció
en aquest punt. La veritat és que ens sorprèn que vagin apareixent factures del 2008
(no és la primera vegada que passa) i ens sembla que, bé, potser en algun cas
específic saber quin ha estat el procés i, miri, doncs ens ha quedat aquesta factura
penjada amb el pas del temps, bé, comença a aparèixer amb una certa freqüència en
aquests plenaris i la veritat és que això, deixa mostra d’una certa deixadesa que no
compartim i, per tant, ens abstenim.
Per contestar al Sr. Portabella, el portaveu del Grup de CiU, Sr. García Cañizares,
manifesta que es tracta d’una factura de gas natural de Torribera en què hi havia hagut
diferències, per part de la Diputació, a l’hora de pagar-la per desacord. Finalment, no
hem aconseguit aclarir aquestes diferències o s’han aclarit a favor de GAS NATURAL i
una factura que legalment està comptada i, per tant, s’han gastat els diners ens veiem
en l’obligació de pagar-la malgrat sigui del 2008, perquè era un deute viu que s’havia
d’afrontar obligatòriament.
I el Ple n’acordà, per majoria absoluta, l’aprovació, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Socialista de
Catalunya, del Grup Popular i d’ICV-EUiA-E i l’abstenció del diputats assistents del
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grup d'Esquerra Republicana per Catalunya, sent el resultat definitiu de 47 vots a favor
i 2 abstencions.
Tresoreria
8.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2012, que proposa restar assabentat de
l’Informe de Tresoreria sobre el grau de compliment dels terminis de pagament
del període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 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
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 23 d’octubre 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 de juliol i el 30 de
setembre 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.
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S’han agafat totes les factures registrades en el període comprés entre l’1 de juliol de 2012 i el
30 de setembre 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.
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
%
23.713.677,26 100,00%
20.437.867,97 86,19%
3.275.809,29 13,81%
428.631,00
6,18%

Nombre
7.018
6.278
740
342

%
100,00%
89,46%
10,54%
17,70%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre l’1
de juliol i el 30 de setembre de 2012 ha estat de 29 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
3.254.396,88
1.537.278,92
1.717.117,96
44.343,04

%
100,00%
47,24%
52,76%
4,98%

Nombre
566
267
299
14

%
100,00%
47,17%
52,83%
8,14%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre l’1
de juliol i el 30 de setembre de 2012 ha estat de 46 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
831.173,76
793.441,54
37.732,22
142.013,48

%
100,00%
95,46%
4,54%
73,14%

Nombre
314
299
15
47

%
100,00%
95,22%
4,78%
49,47%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre l’1
de juliol i el 30 de setembre de 2012 ha estat de 14 dies.
Patronat d’Apostes
Import
172.111,01

Patronat d'Apostes
Factures pagades
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%
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Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

165.822,74
6.288,27
139.906,81

96,35%
3,65%
78,65%

73
13
1

84,88%
15,12%
5,56%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre l’1
de juliol i el 30 de setembre de 2012 ha estat de 23 dies.
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
2.135.035,00
2.135.035,00
0,00
0,00

%
100,00%
100,00%
0

Nombre
351
351
0
0

%
100,00%
100,00%
0

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre l’1
de juliol i el 30 de setembre de 2012 ha estat de 34 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
%
30.106.393,91 100,00%
25.069.446,17
83,27%
5.036.947,74
16,73%
754.894,33
9,00%

Nombre
8.335
7.268
1.067
404

%
100,00%
87,20%
12,80%
17,89%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre l’1
de juliol i el 30 de setembre de 2012 ha estat de 31 dies.
Vist l’informe de la Intervenció General de data 17 d’octubre 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 setembre de 2012,
hagin transcorregut més de 3 mesos sense que s’hagi tramitat l’obligació reconeguda:
En la Diputació de Barcelona han quedat en aquesta situació les factures que es relacionen tot
seguit:
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N.registre
1210017343

Document
564680/F290/1

Data Entr.
07/05/2012

Data Fra.
24/04/2012

NIF emissor
A07001415

Nom o Raó Social
VIAJES IBERIA , S.A.

1210010006

3120210376644

23/03/2012

15/03/2012

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

5.945,32

1210022179

3120510388875

18/06/2012

06/06/2012

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

4.068,56

1210020845

A6

06/06/2012

18/05/2012

B63550743

VAJEL PALLARES, S.L.

118,00

1210021553

T1-1-05043

12/06/2012

06/06/2012

B62062484

CAL CARTER, S.L.

119,10

N.registre

Text explicatiu del concepte facturat

Import
101,00

Justificació de la falta de tramitació

1210017343 EMISSIÓ BITLLET DE TREN

FACTURA INCORRECTA, EN ESPERA DE FACTURA RECTIFICATIVA

1210010006 CONSUMS ELECTRICITAT PALAU GÜELL

CONSIGNACIÓ INSUFICIENT EN L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. ES TRAMITA
UNA MODIF. DEL PRESSUPOST PER DOTAR DE CRÈDIT

1210022179 CONSUMS ELECTRICITAT PALAU GÜELL

CONSIGNACIÓ INSUFICIENT EN L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. ES TRAMITA
UNA MODIF. DEL PRESSUPOST PER DOTAR DE CRÈDIT

1210020845 ESMORZAR 24/04/2012 EDIFICI VAGO

CONSIGNACIÓ INSUFICIENT EN L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. ES TRAMITA
UNA MODIF. DEL PRESSUPOST PER DOTAR DE CRÈDIT

1210021553 ÀPAT 06/06/2012

CONSIGNACIÓ INSUFICIENT EN L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. ES TRAMITA
UNA MODIF. DEL PRESSUPOST PER DOTAR DE CRÈDIT

En 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 de juliol de 2012 que a 30 de
setembre 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
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 de juliol i el 30 de setembre 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.
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Quart.- PUBLICAR les dades agregades d’aquests informes en la seu electrònica
corporativa de la Diputació de Barcelona.
I el Ple en restà assabentat.
Servei de Programació
9.- Dictamen de data 15 de novembre de 2012, que proposa aprovar diverses
modificacions de crèdit al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2012, i donar compte del corresponent informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de
despeses del pressupost 2012.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
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 24/2012 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2012, que recull crèdits extraordinaris i suplements de crèdit,
per un import total de dos-cents cinquanta-nou mil nou-cents seixanta euros amb
seixanta-sis cèntims (259.960,66 EUR), 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’acordà, per majoria absoluta, l’aprovació, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Socialista de
Catalunya, del Grup Popular i d'Esquerra Republicana per Catalunya i l’abstenció dels
diputats assistents del grup d’ICV-EUiA-E, sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i
4 abstencions.
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10.- Dictamen de data 9 de novembre de 2012, que proposa la modificació del Pla
per donar suport, mitjançant una línia de prèstecs-pont, als ens locals de l’àmbit
territorial de la Diputació de Barcelona beneficiaris de subvencions del
Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble i Viure al Poble Més”.
I. El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través de les seves
convocatòries de l’eix 1, eixos 2 i 4 i Viure al Poble i Viure al Poble Més, representa un
important instrument de suport a les inversions municipals que complementa altres
fons de finançament local.
II. A diferència d’altres fons, el FEDER focalitza la seva intervenció en actuacions que
fomenten la dinamització econòmica, la competitivitat, l’atractivitat turística i la creació
d’ocupació.
III. El lliurament del finançament dels fons FEDER es produeix, per part de l’Autoritat
de Pagament (Ministeri d’Economia i Competitivitat), un cop fets els controls
corresponents i els certificats per la Generalitat de Catalunya. Aquesta modalitat de
pagament, en el context econòmic actual, està generant dificultats de finançament en
els ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la
Corporació ha considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal
d’afavorir una inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
IV. Davant aquest escenari, la Diputació de Barcelona, en sessió plenària de data 28
de juny de 2012, va aprovar un dictamen que proposava donar suport, a través de
préstecs-pont, a projectes subvencionats amb finançament FEDER en les
convocatòries Viure al Poble i Viure al Poble Més, que tinguin com a objectiu treballar
en la línia del posicionament estratègic dels municipis i els territoris de l’àmbit de la
Diputació de Barcelona (BOPB de data 13 de juliol de 2012).
V. Aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona té un doble objectiu: d'una banda
utilitzar d'una manera eficient els recursos que reben els ajuntaments dins de la
convocatòria Viure al Poble i Viure al Poble Més i evitar una possible desprogramació i
pèrdua de FEDER per Catalunya i, de l'altra, fomentar l'eficiència i el treball en
partenariat entre un ens subregional, com la Diputació de Barcelona, i els ajuntaments,
tal com s'està dissenyant amb les noves propostes dels reglaments dels Fons
Estructurals 2014-2020 que ara mateix estan fase de debat.
VI. Atès que aquests tipus de suport que la Diputació de Barcelona ofereix als ens
locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona que tinguin operacions
aprovades en la seva línea de treball, són complementaris a les subvencions
atorgades per la Generalitat de Catalunya en les convocatòries anteriorment
esmentades, es va aprovar també un conveni de col·laboració entre ambdues
administracions a l’efecte d’establir les condicions d’intercanvi d’informació,
comunicació i col·laboració necessàries perquè els recursos arribin als ajuntaments de
manera ràpida i eficient un cop hagin executat i pagat.
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VII. Mitjançant l’esmentat acord plenari de data 28 de juny d’enguany, es van aprovar
les condicions per les quals es regeix l’esmentat Pla, així com unes línies de préstecspont amb la corresponent distribució pressupostària per anualitats.
VIII. La programació de les actuacions finançades en aquesta línia de préstecs-pont ha
sobrepassat les previsions inicials dels municipis participants en aquest Pla, i això ha
comportat una reprogramació en el calendari de moltes actuacions municipals.
IX. Vista l’Ordre GRI/321/2012, de 18 d’octubre de 2012, de modificació de l’Ordre
GAP/188/2009, de 14 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per
seleccionar projectes de municipis amb una població de dret de fins a 2.000 habitants
susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el
programa Viure al Poble, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds (DOGC
Núm. 6239, de 24.10.2012), mitjançant la qual s’allarga el termini per finalitzar
l’execució i pagament de la despesa fins el 31 de desembre de 2013; modificació que
ha vingut motivada per la complexa situació econòmica generalitzada per la qual
travessen els ens locals catalans, segons exposició de motius de dita Ordre.
X. Vist que, així mateix, durant la posta en marxa del Pla, s’ha constatat la possibilitat
que els ens beneficiaris no necessitin disposar de la totalitat del prèstec-pont concedit
per la Diputació, bé sigui per haver percebut pagaments parcials de la Generalitat o bé
per haver causat baixes en l’execució final dels projectes, i que aquest fet ha fet palesa
la conveniència de preveure la renúncia d’aquestes diferències, per raons d’eficiència
pressupostària.
XI. D’acord amb les anteriors motivacions, la Diputació de Barcelona considera
convenient modificar l’acord plenari adoptat en data 28 de juny de 2012 consistent en:
a) La inclusió d’un apartat setè en les condicions del Pla relatiu a la renúncia d’una part
del préstec concedit en els supòsits els beneficiaris hagin percebut pagaments de la
despesa elegible, i;
b) L’aprovació d’una nova distribució pressupostària per anualitats, sense que aquesta
afecti la despesa total màxima, en el sentit següent:
Distribució pressupostària aprovada:
PRÉSTEC PONT PER ANUALITATS
2012
4.000.000 €
2013
3.200.000 €
2014
1.800.000 €
2015
400.000 €
TOTAL
9.400.000 €

Nova distribució pressupostària que es proposa:
PRÉSTEC PONT PER ANUALITATS
2012
4.500.000 €
2013
3.800.000 €
2014
700.000 €
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PRÉSTEC PONT PER ANUALITATS
2015
400.000 €
TOTAL
9.400.000 €

I sotmetre la present proposta a l’aprovació de l’òrgan competent per adequar el Pla a
les noves condicions.
XII. Vist, finalment, que correspon al Ple de la Corporació l’adopció dels presents
acords, de conformitat amb els articles 91 i 92 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels
articles 31, 33.2.d) i 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en exercici de les competències atribuïdes a la Diputació de Barcelona i en
tractar-se d’un Pla per donar suport als ens municipals.
En virtut d’això, es proposa al President que, previ informe de la Comissió Informativa
d’Hisenda i Recursos Interns, elevi al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR les condicions del Pla de suport als municipis de l’àmbit de la
Diputació de Barcelona beneficiaris de subvencions atorgades en el marc del Programa
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més, aprovades per acord del Ple de
data 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de 13 de juliol de 2012, en el sentit d’afegir un
nou apartat 7è. amb el redactat següent:
“7.- Renúncia: Els supòsits de renúncia són els següents:
a) Quan els ens beneficiaris hagin percebut els pagaments de la Generalitat
(subvenció del Programa Operatiu FEDER) de la despesa elegible i aquests
superin als crèdits concertats dins de la línia de préstecs-pont, en qualsevol
moment de la vigència del programa.
b) Quan existeixin baixes entre el pressupost Annex II del Programa i l’execució
final del projecte, en cas que l’import de la línia de préstescs-pont sigui igual al del
Annex II- pressupost.
En aquests supòsits, l’ens local haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona la
renúncia de la línia de préstecs-pont, en el cas a), per la diferència entre els
cobraments de la Generalitat i els crèdits concertats fins al moment; i en el cas b)
per la diferència de l’esmentada baixa.”
Segon.- MODIFICAR l’acord cinquè del dictamen relatiu a l’esmentat Pla per donar
suport als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona beneficiaris del
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més, que passa a tenir la
redacció següent:
“AUTORITZAR una despesa total màxima de nou milions quatre-cents mil
(9.400.000) € amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a
continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i ADQUIRIR el
compromís de consignar en els pressupostos de despeses dels exercicis 2013,
2014 i 2015 els imports següents:
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PRÉSTEC PONT PER ANUALITATS
2012
4.500.000 €
2013
3.800.000 €
2014
700.000 €
2015
400.000 €
TOTAL
9.400.000 €

Les línies de préstecs-pont s’atorgaran com a màxim, per l’import total de la
subvenció FEDER concedida i es pagaran a mesura que la Diputació de
Barcelona comprovi les certificacions justificatives corresponents presentades
pels ens locals, fins a l’esgotament del crèdit màxim autoritzat.
Els imports imputats en una anualitat que no hagin estat transferits dins d’aquesta,
s’integraran en l’aplicació pressupostària corresponent a l’exercici següent.
La despesa de l’exercici 2012 s’imputarà a càrrec
G/20401/942A0/82125 del pressupost de la Corporació.”

de

la

partida

Tercer.- PUBLICAR els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Direcció de Serveis de Recursos Humans
11.- Decret de la Presidència de data 31 d’octubre de 2012, que aprova l’Acord de
la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de
Barcelona relatiu a les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal
del personal al servei de la Diputació de Barcelona.
El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat regula, a l’article 9, la prestació
econòmica en situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les
administracions públiques inclòs en el Règim de la Seguretat Social.
Aquesta regulació, de caràcter bàsic, permet a cada Administració Pública
l’establiment de complements retributius en concepte de millora de la prestació
percebuda en les situacions d’incapacitat laboral, tot fixant-ne uns límits en funció de la
durada de la situació d’incapacitat per contingències comunes i deixa sense efecte els
acords, pactes i convenis vigents que ho contravinguin.
Tanmateix, l’apartat cinquè del Reial decret llei 20/2012 estableix la possibilitat que
cada Administració pugui determinar, respecte del seu personal, aquells supòsits que,
amb caràcter excepcional i degudament justificats, sigui possible establir un
complement fins arribar, com a màxim, al cent per cent de les retribucions que es
percebessin en cada moment. A dit efecte, es consideren en qualsevol cas
degudament justificats els supòsits d’hospitalització i intervenció quirúrgica.
D’acord amb el que preveu l’article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i
l’article 36.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la
matèria d’incapacitat ha estat objecte de negociació i s’ha tractat al si de la Mesa
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General de Negociació de matèries comunes de la Diputació, reunida els dies 9, 16, 18
i 24 d’octubre de 2012. Aquesta negociació col·lectiva s’ha produït amb subjecció als
principis que preveu l’article 33 EBEP, i ha finalitzat amb acord el dia 24 d’octubre
entre la representació corporativa i les organitzacions sindicals UGT, CCOO i CTeC,
després que l’organització sindical CGT, tal i com es recull a l’acta de la MGNmc del
dia 16 d’octubre, hagi manifestat la seva negativa a negociar aquesta matèria.
Fruït d’aquesta negociació, en data 24 d’octubre de 2012, s’ha arribat a un acord en la
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona entre
la corporació i les organitzacions sindicals UGT, CCOO i CTeC, el tenor literal del qual
és el següent:
“
ACORD
Primer.- Contingències professionals.En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la
prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, durant tot el període
de durada d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions fixes i
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la
incapacitat.
Segon.- Contingències comunes.En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, la prestació
reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, d’acord amb els següents
percentatges:
 del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, es percebrà el cinquanta per cent
de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en
que va tenir lloc la incapacitat.
 des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la
prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al
setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el
mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.
 a partir del dia vint-i-unè, inclusivament, un complement que, sumat a la prestació
econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al cent per cent
de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en
que va tenir lloc la incapacitat.
Tercer.- Supòsits excepcionals amb relació a la IT per contingències comunes
D’acord amb el que preveu l’apartat cinquè de l’article 9 del Reial Decret-llei, de 13 de
juliol, s’estableixen els següents supòsits que, amb caràcter excepcional i degudament
justificats, es complementaran fins al cent per cent de les retribucions fixes i
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la
incapacitat:
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1. Hospitalització i intervenció quirúrgica.- S’entendrà que existeix hospitalització
sempre i quan es precisi de repòs hospitalari per a la seva recuperació i la
permanència en el centre hospitalari sigui per un temps igual o superior a 24
hores. Per a la seva acreditació es requerirà document expedit pel centre
hospitalari en què consti l’hora d’ingrés i sortida del centre.
S’inclouen els supòsits d’intervenció quirúrgica tot i que no es requereixi
hospitalització, sempre i quan sigui necessari un procés de repòs o rehabilitació
domiciliària igual o superior a 24 hores. Caldrà justificació mèdica que acrediti la
intervenció i en el seu cas, si requereix el dit procés de recuperació domiciliària.
2. Malaltia greu.- Tindran aquesta consideració aquelles malalties que així siguin
determinades per part d’un facultatiu dels centres públics d’assistència sanitària.
L’empleat podrà sol·licitar a la corporació que l’acreditació de malaltia greu sigui
emesa per part dels serveis mèdics que tingui concertats.
En tot cas, tindran la consideració de malalties greus les relacionades en el Real
Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica i en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la
aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación
económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad
grave, així com les següents:













La intervenció mèdica invasiva
Malalties oncològiques, incloent els seus tractaments
Malalties hematològiques greus
Malalties psiquiàtriques greus
Malalties neurològiques i neuromusculars greus
Malalties autoimmunes i immunodeficiències greus
Malalties cardiovasculars greus
Malalties de l’aparell respiratori greu
Malalties de l’aparell digestiu greus, incloent les hepatopaties greus
Malalties renals greus, incloent els tractaments amb hemodiàlisi
Malalties reumatològiques greus
Malalties agudes: són aquells processos de breu duració que per la seva
evolució són greus (per exemple, bronquitis aguda, crisis asmàtica...).

3. Altres supòsits excepcionals
a) Les fractures i els accidents no laborals que impossibilitin el desplaçament al
treball, el desenvolupament del lloc de treball o una immobilització prolongada
de la persona.
b) Malalties infectocontagioses quan per motiu del seu lloc de treball
l’empleat/ada pugui posar en situació de risc altres persones (usuaris del
servei, altre personal, etc.). A aquests efectes, la comissió tècnica determinarà
a quins col·lectius és d’aplicació aquesta excepció.
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c) Els cinc primers dies a comptar des de la baixa mèdica per IT per malalties
contagioses per via aeròbica d’origen víric, bacterià o per fongs. Aquest
supòsit tindrà caràcter excepcional com a màxim dues vegades a l’any.
4. Empleades públiques embarassades i durant el període de lactància
natural.- En les situacions d’incapacitat temporal per contingències comunes
degudament acreditades de les empleades públiques embarassades i aquelles
que es trobin durant el període de lactància natural es percebrà, des del primer
dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social fins al cent
per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a
aquell en que va tenir lloc la incapacitat.
5. Empleades víctimes de la violència de gènere.- En les situacions d’incapacitat
temporal per contingències comunes degudament acreditades de les empleades
públiques víctimes de violència de gènere es percebrà, des del primer dia, un
complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social fins al cent per cent
de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en
que va tenir lloc la incapacitat.
El procediment del reconeixement del cent per cent de les retribucions en els supòsits
excepcionals s’iniciarà en el moment que l’empleat així ho sol·liciti i acrediti que la seva
situació d’IT es troba inclosa dins d’algun dels supòsits previstos en aquest Acord.
Quart.- Comissió tècnica
Es constituirà una comissió de caràcter tècnic que coneixerà dels processos
d’incapacitat temporal que sol·licitin els empleats afectats, als efectes de determinar si
procedeix complementar fins arribar al cent per cent de les retribucions fixes i
periòdiques per estar inclòs el procés d’incapacitat dins d’algun dels supòsits de
l’acord tercer.
La comissió estarà constituïda per quatre experts en matèria sanitària, dos a proposta i
en representació de la corporació i dos a proposta i en representació dels treballadors.
En el termini màxim de tres mesos des de l’adopció d’aquest acord, les parts
designaran els representants de la comissió i es farà la seva sessió constitutiva en la
qual s’establiran les normes de funcionament. En qualsevol cas, les decisions
adoptades per aquesta comissió tindran caràcter retroactiu a 15 d’octubre de 2012.
Cinquè.- Gestió de les situacions d’incapacitat temporal
La corporació regularà mitjançant circular les formes i terminis d’acreditació de les
situacions d’incapacitat temporal als efectes de l’aplicació d’aquest Acord, de tot el
qual n’informarà amb caràcter previ a la representació sindical.
Sisè.- Àmbit d’aplicació
Aquest acord serà d’aplicació al personal al servei de la Diputació de Barcelona, dels
seus organismes autònoms, de l’Entitat pública empresarial XAL i en un futur de la
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societat mercantil de capital íntegrament local que substitueixi aquesta, que quedin
afectats per la suspensió de l’Acord de condicions de treball de la Diputació de
Barcelona. En els mateixos termes, al personal de la Diputació de Barcelona adscrit a
consorcis o altres ens del sector públic.
Setè.- Entrada en vigor
La present regulació entrarà en vigor el 15 d’octubre de 2012.
Els processos d’incapacitat temporal iniciats abans del 15 d’octubre es regiran per
l’Acord de condicions del personal de la Corporació (articles 32 de l’Acord de
condicions de treball i 45 del Conveni col·lectiu del personal al servei de la Diputació
de Barcelona) excepte quan la nova regulació fruit d’aquest acord sigui més
beneficiosa.
Amb la signatura d’aquest acord se suspenen els acords i convenis vigents que el
contradiguin o s’hi oposin amb efectes del dia 15 d’octubre de 2012 (articles 32 de
l’Acord de condicions de treball i 45 del Conveni col·lectiu del personal al servei de la
Diputació de Barcelona). La regulació que es conté en aquest Acord s’estableix amb
caràcter de temporalitat fins que es restableixin les circumstàncies legals anteriors al
règim jurídic vigent fruit de l’aplicació del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.”
D’acord amb el que disposa l’apartat 2.4 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, quant a l’exercici, per raons d’urgència de les
competències del Ple, donant-ne compte a efectes de la seva ratificació en la següent
sessió que celebri.
Pels motius exposats, proposo que s’adopti la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- RATIFICAR l’acord que amb data 24 d’octubre de 2012 ha estat assolit en la
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona per la
representació de la corporació i per les organitzacions sindicals UGT, CCOO, i CTeC,
relatiu a les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al
servei de la Diputació de Barcelona.
Segon.- DETERMINAR que aquest acord serà d’aplicació al personal al servei de la
Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms, de l’Entitat pública
empresarial XAL i en un futur de la societat mercantil de capital íntegrament local que
substitueixi aquesta, que quedin afectats per la suspensió de l’Acord de condicions de
treball de la Diputació de Barcelona. En els mateixos termes, al personal de la
Diputació de Barcelona adscrit a consorcis o altres ens del sector públic.
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Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest decret al Ple de la corporació a l’efecte de la
seva ratificació en la propera sessió que celebri.
I el Ple n’acordà, la ratificació.
Organisme de Gestió Tributària
12.- Dictamen de data 6 de novembre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en data 20 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
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 k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
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’Arenys de Mar, en data 20 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:
- Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària
▪
▪
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
13.- Dictamen de data 15 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en data 13 de setembre 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 k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.

36

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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’Arenys de Munt, en data 13 de setembre 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 pel servei de subministrament d’aigua
▪ 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.- Preu públic per a 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.
III.- Sancions 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.
IV.- 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.
V.- 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.
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▪

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.
▪ 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’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
14.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, 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 Caldes de Montbui en data 27 de setembre 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 k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, en data 27 de setembre 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 cessió d’ús del domini públic i pels serveis associats al centre d’iniciatives
empresarials.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar provisió de constrenyiment.
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’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
15.- Dictamen de data 7 de novembre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, 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 Molins de Rei en data 25 d’octubre 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.
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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 k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
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
Molins de Rei, en data 25 d’octubre 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.- Impost sobre béns immobles
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per a 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 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 a
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.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ 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.
IV.- Contribucions especials
▪ 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.
V.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
▪ 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.
VI.- Taxa per recollida i transport de residus d’origen domèstic
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VII.- Taxa per la prestació del servei municipal complementari de recollida i transport
de residus comercials
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

VIII.-Taxa entrada de vehicles a través de les voreres
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IX.- Taxa per la prestació de serveis en la llar d’infants municipal
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per a 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 per la prestació de serveis a la vellesa
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per a 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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XI.- Taxa per la prestació de serveis en l’escola de música
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per a 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.
XII.- Taxa per parades de venda a la via pública
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIII.- Taxa per les prestacions de serveis al mercat municipal
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per a 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.
XIV.- Quotes d’urbanització
▪ 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.
XV.- Execucions subsidiàries
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
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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.

XVI.- Sancions 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.
XVII.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos 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.
XVIII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
▪ 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, 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’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
16.- Dictamen de data 5 de novembre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació i especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Mollet 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 Mollet del Vallès en data 24 de setembre de 2012 acordà
l’ampliació i especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
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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 k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès, en data 24 de setembre 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:
- Impost sobre béns immobles
▪ Emissió de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar l’especificació, acordada pel ple de l’Ajuntament de Mollet de Vallès en
data 24 de setembre de 2012 de la delegació en la Diputació de Barcelona realitzada
anteriorment, sobre que les “sancions per incompliment dels reglaments municipals”
abastava a les multes coercitives imposades per l’Ajuntament amb les funcions
delegades que es concreten a continuació:
▪

Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan competent de
l’Ajuntament.
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▪
▪
▪
▪
▪

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
17.- Dictamen de data 29 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i
Plegamans, 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 Palau-Solità i Plegamans en data 27 de setembre 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 k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Palau-Solità i Plegamans, en data 27 de setembre 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 diverses
▪ 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
▪ otificació 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.
IV.- Taxa Servei d’emissora municipal
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, conseqüència de les
actuacions delegades.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V.- Taxa Servei d’Obertures, sondatges o rases
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, conseqüència de les
actuacions delegades.
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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’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
18.- Dictamen de data 15 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta en data 18 de setembre 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 k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta, en data 18 de setembre 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 per la prestació del servei d’escola bressol
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
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’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
19.- Dictamen de data 17 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor, 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.
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Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, l’Ajuntament ha
ampliat la delegació en la Diputació de Barcelona de 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 k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 12 de juny de 2012.
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
Pere de Vilamajor en data 27 de setembre 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:
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 93 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, en la seva
redacció donada per la Llei 18/2009 de 23 de novembre, pel qual s'aprova el text
articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
b. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
a.

50

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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.
d. 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.
c.

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’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
20.- Dictamen de data 29 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sora, 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 Sora en data 25 de setembre 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 k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Sora, en data 25 de setembre 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 per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a 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.

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’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
21.- Dictamen de data 7 de novembre de 2012, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tiana, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
El ple de l’Ajuntament de Tiana en data 23 d’octubre de 2012 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
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 Tiana, en data
23 d’octubre 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:
I.- Multes coercitives
▪ 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.- 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.
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.
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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.

IV.- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
▪ 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, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Tiana,
en data 23 d’octubre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del
servei de telefonia mòbil.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Tiana 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 a 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 a determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
▪ Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
▪ Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
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 a
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat .
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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VII.- Taxes per:
- Cementiri municipal.
- Prestació del servei de gestió de residus municipals.
- Per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a 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.- Contribucions especials
▪ 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.
IX.- Quotes d’urbanització
▪ 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.- Multes coercitives
▪ 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.
XI.- 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.
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▪
▪
▪

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

XII.- Sancions diverses
▪ 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 de dret públic tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament
pugui liquidar
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic
22.- Dictamen de data 12 de novembre de 2012, que proposa la formulació de
preavís de separació del Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà.
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Vistes 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
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 91 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atès que la Diputació de Barcelona , a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Ocupació, té com a objectiu estratègic contribuir al desenvolupament econòmic local,
tot donant suport als equips de govern locals en el disseny, la implementació i el
desplegament de models territorials sostenibles i competitius, que generin riquesa,
fomentin la ocupació, millorin la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i vetllin per
la cohesió social, tot impulsant un model organitzatiu que coordini i millori la eficiència i
eficàcia de les polítiques de desenvolupament econòmic.
I. ANTECEDENTS
El Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs CFI-CERCS (Berguedà) es va constituir
el 3 de maig de 1989 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,
l’Instituto Nacional de Empleo (INEM), l’Ajuntament de Cercs i l’Associació “Carbons
de Berga”, elevant-se a escriptura pública l’acta de constitució i els seus estatuts en
data 23 de juny de 1989, pel Notari de Barcelona José Luís Perales Sanz, amb el
número 1.942 de seu protocol.
El Consorci de Formació i d’Iniciatives CFI-CERCS (Berguedà) té com a finalitats la
realització d’activitats formatives per a joves i treballadors excedents de la mineria de
la zona, per al seu recliclatge professional o nova incorporació a llocs de treball, la
promoció de nous llocs de treball a la zona, així com totes aquelles activitats que
directa o indirectament hi estiguin relacionades i en tot cas, sense finalitat de lucre.
Els actuals i vigents estatuts del Consorci es van publicar en data 27 de juliol de 2001
al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona núm 179.
En data 29 de desembre de 2011, la Junta General del Consorci de Formació i
d’Iniciatives Cercs-Berguedà va aprovar per unanimitat la separació de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya de l’esmentat Consorci, acord que es va publicar al
BOPB de 20 de gener de 2012.
En data 25 de juny de 2012, la Diputació de Barcelona va manifestar mitjançant els
seus representants la seva voluntat de separar-se del Consorci, tal i com consta a
l’Acta de la Junta General.
II. PROPOSTA DE SEPARACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL
CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ
La participació de la Diputació de Barcelona al Consorci de Formació i Iniciatives
Cercs-Berguedà s’explica per la necessitat d’impulsar, conjuntament amb l’Ajuntament

59

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

de Cercs i els altres membres del Consorci, un instrument dinamitzador de les
activitats de desenvolupament local a partir del procés de reconversió de la mineria.
Passats més de 20 anys des de la seva fundació, la Diputació de Barcelona promou
una nova forma de gestió del desenvolupament econòmic local al territori provincial,
basada en la concertació i en estructures més eficients i amb capacitat d’impacte
sobre el territori.
La creació del nou model d’intervenció per al desenvolupament econòmic local fa
necessari replantejar el paper de la Diputació de Barcelona com a promotora de la
creació de l’ens, empoderant les entitats locals de la comarca i establint un nou model
de relació entre la Diputació de Barcelona i els ens consorciats.
III. NORMATIVA APLICABLE
Atès que d’acord amb l’article 323 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (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 l’article 18 dels estatuts vigents del Consorci de Formació i Iniciatives CercsBerguedà estableix que per instar la separació caldrà haver-la de sol·licitar davant la
Junta General amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització de la anualitat
pressupostària iniciada i que restarà sempre condicionada a que s’estigui al corrent
dels seus compromisos adquirits amb el Consorci i es garanteixi la liquidació de les
obligacions pendents.
Atès que la Diputació de Barcelona es troba al corrent de les obligacions i els
compromisos adquirits amb el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà, tal
i com resulta de la certificació emesa pel Secretari del Consorci en data 1 d’agost de
2012 i que figura a l’expedient, amb data d’entrada al Registre General de la Diputació
23 d’octubre de 2012.
Atès que com s’ha dit abans, ja en data 25 de juny de 2012, la Diputació de Barcelona
havia manifestat mitjançant els seus representants la seva voluntat de separar-se del
Consorci, tal i com consta a l’Acta de la Junta General.
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 l’informe emès per la Secretaria General
Barcelona que consta a l’expedient.
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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.- Formular preavís de separació del Consorci de Formació i d’Iniciatives CercsBerguedà per tal de fer efectiva la separació amb data 1 de gener de 2013.
Segon.- Facultar àmpliament i expressament la vicepresidència primera i presidència
delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació per a l'adopció de
quantes resolucions i la subscripció de quants documents resultin necessaris per a la
formalització i l'execució efectiva dels precedents acords.
Tercer.- Notificar els presents acords al Consorci de Formació i d’Iniciatives CercsBerguedà, de manera que s’entengui efectuat el preavís establert a l’article 18 dels
estatuts.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Gerència de Serveis de Turisme
23.- Dictamen de data 12 de novembre de 2012, que proposa ratificar els acords
de dissolució i liquidació del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
I. ANTECEDENTS
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 participava en un total de quinze consorcis de turisme,
aportant assessorament tècnic i suport econòmic. Com a institució promotora d’aquest
model de gestió territorial del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova
creació i va integrar-se com a membre de ple dret en aquells pre-existents.
Atesa l’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre l’actual
Gerència de Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb
els Consorcis de Turisme dels quals formava part Diputació de Barcelona, es va
plantejar la necessitat de treballar en la reordenació de la gestió territorial del turisme,
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com una nova etapa que permetés avançar davant els nous reptes que planteja el
sector turístic, cercant noves eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la
planificació estratègica.
En aquest sentit, 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 de diferents consorcis de
turisme, entre els qual figurava el Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
No obstant, el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 26 de juliol de 2012
va acordar la separació dels diferents consorcis de turisme, entre els qual ja no
figurava el Consorci de Turisme del Vallès Oriental, donat que aquest consorci va
aprovar inicialment la seva dissolució en data 26 de juny de 2012.
II. NORMATIVA APLICABLE
L’article 34 dels Estatuts del Consorci disposa que el Consorci es dissoldrà per alguna
de les causes previstes a l’article 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1998, de 13 de juny, d’ara endavant ROAS.
L’article 324.1 del ROAS, disposa que el Consorci es pot dissoldre, entre altres causes
que figurin en els estatuts, per alguna de les següents:
a) Compliment de la finalitat del consorci.
b) Mutu acord dels ens consorciats.
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament.
d) Separació d'algun dels membres si amb això el consorci esdevé inoperant.
e) Incompliment de l'objecte.
f) Transformació del consorci en altre ens.
L’article 35 dels Estatuts del Consorci disposa que “l’acord de dissolució haurà de
contenir els criteris de liquidació del Consorci, i també la reversió a cada entitat
consorciada dels seus béns i drets, així com determinar la solució de les obligacions
respectives. En tot cas, s’haurà de respectar la proporcionalitat establerta en les
quotes de participació en el Consorci. L’acord de dissolució també haurà de
determinar, si escau, la destinació dels funcionaris i personal del Consorci a les
plantilles respectives dels ens consorciats”.
L’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
pel qual es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació per acordar la creació, modificació o dissolució. En aquest
mateix sentit es pronuncia l’article 114.3 lletra d) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 113 a
115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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Vist que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, la
dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels
òrgans competents dels seus membres i ha de ser sotmès al tràmit d’informació
pública. L’acord de dissolució ha de determinar la forma en què s'hagi de procedir per
a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents
a les administracions consorciades.
Vista la notificació emesa pel Secretari accidental del Consorci de Turisme del Vallès
Oriental, dels acords de la Junta General del Consorci en sessió celebrada el dia 26 de
juny de 2012, entre d’altres, l’aprovació inicial de la dissolució del Consorci de Turisme
del Vallès Oriental, fixant el 30 de juny de 2012 a efectes de la dissolució, així com
l’aprovació de la liquidació del mateix.
Atès que el canvi d’ens beneficiari de la subvenció atorgada per Diputació de
Barcelona al Consorci, per dur a terme l’actuació “Senyalització turística del Centre
BTT del Mogent al Pla de la Calma” amb codi XBMQ 10/X/60244 en favor del Consell
Comarcal que es proposa en el punt 12 dels acords de la Junta General del Consorci
de data 26 de juny de 2012, es va aprovar per part de Diputació de Barcelona, per
decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de data 17 d’octubre de 2012
(registre resolucions 8825/12).
Vist l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció de la Diputació de Barcelona.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar els acords de dissolució i liquidació del Consorci de Turisme del
Vallès Oriental, en els següents termes aprovats inicialment per la Junta General del
Consorci en reunió de data 26 de juny d’enguany:
1. “Denunciar de forma expressa els convenis següents subscrits pel Consorci de
Turisme del Vallès Oriental:
NÚM.

OBJECTE

CONTRAPART

1-CV2004 Coordinació dels registres d'entrades i sortides
respectius
2-CV2004 Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana
de Certificació
4-CV2007 Cessió d'una col·lecció d'imatges gràfiques

Consell Comarcal del
Vallès Oriental
Agència Catalana de
Certificació
Consell Comarcal del
Vallès Oriental

2-CV2009 Adhesió al conveni per l'intercanvi d'informació i AEAT
Agencia
la col·laboració mútua.
Estatal Administració
Tributaria
1-CV2011 Gestió del local de Montmeló per destinar-lo com Consell Comarcal del
a centre de creació i difusió de producte turístic Vallès Oriental
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Data
APROVACIÓ
signatura
29/01/2004 Junta de Govern
28/01/2004
03/02/2004 Junta de Govern
28/01/2004
26/07/2007 Decret
de
Presidència
11/2007, de 23 de
juliol
Junta de Govern
14/04/2009
18/02/2011
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2. Denunciar de forma expressa els contractes següents subscrits pel Consorci de
Turisme del Vallès Oriental:
NÚM.
CTE2009\1
CTE2012\3

CTE2012\4

CTE2012\5

CTE2012\6

OBJECTE
CONTRAPART
Prestació de serveis de prevenció
MC SPA, Sociedad Prevención, SL
Assegurança per a la defensa jurídica per ARAG Compañía Internacional de
a oficines i despatxos (02-9104308)
Seguros y Reaseguros, Sociedad
Unipersonal – Badia Associats, SA
Assegurança per accidents col·lectius Zurich España, Compañía de Seguros
innominat (20931648)
y Reaseguros, SA – Badia Associats,
SA
Assegurança per a la Multiassegurança Zurich España, Compañía de Seguros
oficina i gabinet (3350733)
y Reaseguros, SA – Badia Associats,
SA
Assegurança per a la responsabilitat civil Zurich España, Compañía de Seguros
general (18535672)
y Reaseguros, SA – Badia Associats,
SA

INICI
24/04/2012
21/02/2012

DURADA
23/04/2013
21/02/2013

01/02/2012

01/02/2013

21/02/2012

21/02/2013

01/01/2012

01/01/2013

3. Donar de baixa de l’inventari de béns aquells béns que tenen un valor net
comptable de 0 i aquells béns que no funcionen que són els béns següents:
Codi+Compte Epígraf

Bé

Descripció del bé

203 Propietat
Industrial

341
341

00001 MARCA COMUNA
00002 MARCA COMUNA "CONSORCI DE TURISME DEL

223
Maquinària

131
131
135
135
135
135
135
135
141

3
4
1
2
3
4
5
7
6

TARJETA ETH (100/*10) PI-3500 (DI250)
IMPRESSORA HP DESKET 930C
FOTOCOPIADORA I IMPRESSORA
3 RELLOTGES PROGRAMADORS GAVE 1490
MODUL PER A MÒBILS IN
TELECOP. CANON. FAX L100 ABONAMENT
EQUIP PROJECTOR HITACHI CPXC-445 XGA
1 AIRE CONDICIONAT
3 APARELLS TELEFON A CENTRALETA BOSCH

224 Utillatge

142

4

DESTRUCTORA PAPER AUTO.UAV 380 A1

226 Mobiliari

141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
142

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
1

3 EMMARCACIONS EN ALUMNI NEGRA,
AREA TREBALL: TAULES, CADIRES, BUCS,
MARC: LITOGRAFIA JORDI ALUMÀ 77*57
SILLO, LLIBRERIA I ESTANT
CORTINES: ENTROLLABLE GRI 146*2.10
1 TAULA DE MELAMINA MIDES 140*70*40
1 ARMARI AMB 4 PRESTATGES 198*90
1 ARMARI 198*45 AMB 4 PRESTATGES
4 CADIRES PLEGABLES
1 CADIRA 25F SEIENT TAP
1 CORTINA ENROLLABLE
MOSTRADOR MOD AQUILES RECTO DE 180x81.
ESCALA PROFESSIONAL
ESTANTERIES METÀL.LIQUES ARXIU
CADIRA 3001 MINISINCRO BM TAPISSADA EN
4 EXPOSITORS EN FUSTA I METALL
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Codi+Compte Epígraf
142
142
142
143

227 EPI

4.

131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131

Bé
2
4
6
1

Descripció del bé
EXPOSITORS: ESTRUCTURA, BARRAS, BOSSA,
1 MICROONES LG MOD MS 1924W
NEVERA: MINI BAR HYNDAI MOD HY58T
VIDRES APARARADOR DOBLE LAMINAT

1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ORDINADOR: POWERMAC G4-450
ORDINADOR: PENTIUM III 800/64MB/HDU 20'4GB
1 COMPQ PROLIANT + 2 PETIUM 4
FIREWALL SIBUCWAKK TZ170 10 US NUM.
IMPRESSORA HP DESKJET 5652 USB NÚM.
HP SCAMJET 3690 (Q3861A)
GRABADORA DVD-R/RW PIONEER DVR-106 NÚM.
WINDOWX XP PROFESSIONAL OEM
PENTIUM 4 3'2GHZ/512MB/HDU 80GB
MONITOR 17" TFT SAMSUNG SM710V NÚM.
PENTIUM 4 3'4 GHZ DC + MONITOR LOGITECH +

Cedir de forma gratuïta al Consell Comarcal del Vallès Oriental els béns
següents:
Codi+Compte

Epígraf

Bé

203 Propietat
Industrial

341
341

00001
00002

MARCA COMUNA
MARCA COMUNA "CONSORCI DE TURISME DEL

135
135
135
141

2
6
8
6

3 RELLOTGES PROGRAMADORS GAVE 1490
2 EQUIPS D'AIRE CONDICIONAT AMB BOMBA DE
CENTRALETA TELEFONICA NEC 2RDS 3 LA 8/
3 APARELLS TELEFON A CENTRALETA BOSCH
MAQ AIRE ACOND. KOSTNER KSTI-12V

224 Utillatge

142

3

BANNER: EXPOSITOR TELESCOPI

226 Mobiliari

141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
142
142
142
142
143

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
1
2
4
6
1

3 EMMARCACIONS EN ALUMNI NEGRA,
AREA TREBALL: TAULES, CADIRES, BUCS,
MARC: LITOGRAFIA JORDI ALUMÀ 77*57
SILLO, LLIBRERIA I ESTANT
CORTINES: ENTROLLABLE GRI 146*2.10
1 TAULA DE MELAMINA MIDES 140*70*40
1 ARMARI AMB 4 PRESTATGES 198*90
1 ARMARI 198*45 AMB 4 PRESTATGES
4 CADIRES PLEGABLES
1 CADIRA 25F SEIENT TAP
1 CORTINA ENROLLABLE
MOSTRADOR MOD AQUILES RECTO DE 180x81.
ESCALA PROFESSIONAL
ESTANTERIES METÀL.LIQUES ARXIU
CADIRA 3001 MINISINCRO BM TAPISSADA EN
4 EXPOSITORS EN FUSTA I METALL
EXPOSITORS: ESTRUCTURA, BARRAS, BOSSA,
1 MICROONES LG MOD MS 1924W
NEVERA: MINI BAR HYNDAI MOD HY58T
VIDRES APARARADOR DOBLE LAMINAT

131
131
131
131
131
131
131
131

5
6
8
10
11
12
13
14

1 COMPQ PROLIANT + 2 PETIUM 4
FIREWALL SIBUCWAKK TZ170 10 US NUM.
HP SCAMJET 3690 (Q3861A)
WINDOWX XP PROFESSIONAL OEM
PETIUM 4 3'2GHZ/512MB/HDU 80GB
MONITOR 17" TFT SAMSUNG SM710V NÚM.
PENTIUM 4 3'4 GHZ DC + MONITOR LOGITECH +
HDU 72 GB COMPAQ MUSCI 332751-B21 NÚM.

223 Maquinària

Descripció del bé
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30/06/2012
VNC 2012

875,66
974,40
0,00
1.091,46
2.941,52
156,31
156,31

27,84
35,50
29,61
16,73
10,63
31,38
132,14
34,34
207,24
106,33
0,00
0,00
14,40
73,00
0,00
719,14
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Codi+Compte

Epígraf
131
131
131
131

Bé
15
16
17
18

Descripció del bé
PC 1'86GHZ CORE 2 DUO/2GB/160GB NÚM.
SAI APC, TECLAT, MONITOR 22", PC 3GHZ, HUD
IMPRESSORA HP PHOTOSMARK WIRELESS.
SERVIDOR INFORM.I 2PC'S OFICINA

30/06/2012
VNC 2012
11,81
493,81
76,73
2.602,29
3.189,28
Total VNC
7.006,25

Excepte per aquells que són construccions immobles que restaran incorporades
com a millores als béns cedits al Consorci i que tornen de nou a la Corporació
propietària, l’Ajuntament de Granollers.
Així mateix, quant a l’arxiu del Consorci esmentat a l’epígraf 48 de la relació de
fets, s’estableix que aquest serà traslladat i custodiat pel Consell Comarcal del
Vallès Oriental, en aquest cas, serà necessària la comunicació de l’acord i la
seva acceptació, entitat que facilitarà la seva consulta a totes les entitats que han
format part del Consorci.
5. Cedir de forma gratuïta al Consell Comarcal del Vallès Oriental l’inventari
fotogràfic que consta en aquest acord a l’esmentat a l’epígraf 26 de la relació de
fets.
6. Cedir de forma gratuïta a la Diputació de Barcelona aquelles fotografies en què
estigui interessada d’acord amb l’inventari fotogràfic esmentat a l’epígraf 26 de la
relació de fets.
7. Cedir de forma gratuïta la titularitat de la marca, dels dominis, del web i dels
perfils de les xarxes socials esmentats als epígrafs de 27 a 30 de la relació de
fets al Consell Comarcal.
8. Proposar al Consell Comarcal del Vallès Oriental que subrogui de manera
expressa els convenis següents subscrits pel Consorci de Turisme del Vallès
Oriental:
NÚM.
6-CV2003

1-CV2006

2-CV2007

3-CV2007

2-CV2010

OBJECTE

CONTRAPART

DATA
APROVACIÓ
SIGNATURA
Addenda al protocol marc de la ruta del Institut del Paisatge Urbà, Ajt. Ametlla del
26/11/2004 Junta de Govern
modernisme de Barcelona conveni de Vallès, Cardedeu, Granollers, la Garriga
09/02/2005
col·laboració entre la ruta del modernisme
de Barcelona i la ruta raspall
Creació d'un producte turístic que Consorci de Formació i Iniciatives Bages
14/06/2006 Junta de Govern
connectarà el Montseny, Sant Llorenç del Sud, el Consorci per a la Promoció Turística
08/11/2006
Munt i l’Obac i la Muntanya de Montserrat
de les Valls del Montcau, el Consorci de
Turisme del Vallès Occidental, el Patronat
de la Muntanya de Montserrat
Actuacions conjuntes rutes modernistes
Els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès,
13/03/2007 Junta de Govern
Cardedeu, Figaró- Montmany, la Garriga i
07/02/2007
Granollers i el Patronat Municipal Museu,
Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura
Establiment del marc de relacions i Diputació de Barcelona i Granollers Mercat
Junta de Govern
compromisos en el desenvolupament
07/02/2007
d'accions sector de turisme de reunions
Senyalització turística del Centre BTT del Diputació de Barcelona
01/07/2010
Mogent al Pla de la Calma
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9. Proposar al Consell Comarcal del Vallès Oriental que subrogui de manera
expressa els contractes subscrits pel Consorci de Turisme del Vallès Oriental,
següents:
NÚM.
CTE2004\2
CTE2004\3
CTE2007\2
CTE2007\3
CTE2011\7
CTE2012\1

OBJECTE
Cessió dels drets de reproducció de les il·lustracions per
l'imatge Modernisme d'Estiueig al Vallès Oriental
Consultoria i assistència per fer un projecte de recull 43
rutes per a la comarca del Vallès Oriental
Cessió d'imatges gràfiques relacionades amb el projecte 3
Monts
Elaboració d'un centre BTT Cardedeu-Les Franqueses
Cessió d'unes imatges gràfiques de la comarca
Instal·lació d’un oficina de turisme al centre comercial La
Roca Village

CONTRAPART
Consell Comarcal del Vallès Oriental i
Vicenç Viaplana i Mula
Pachama Experience, SL

INICI
27/05/2004

DURADA
27/05/2024

02/12/2004

02/12/2074

Manuel Cuesta i Cano

02/04/2007

02/04/2077

Editorial Alpina, SL
Inytur2010, SL
Value Retail Management la Roca,
SL

06/09/2007

06/09/2077

11/01/2012

11/01/2014

10. Proposar al Consell Comarcal del Vallès Oriental que subrogui el personal del
Consorci al Consell Comarcal esmentat a l’epígraf 13 de la relació de fets.
11. Sol·licitar el canvi de titularitat de l’Oficina de Turisme de la Roca Village a la
Generalitat de Catalunya, en favor del Consell Comarcal esmentat a l’epígraf
31 de la relació de fets.
12. Sol·licitar el canvi de la persona beneficiària de la subvenció per dur a terme
l’actuació “Senyalització turística del Centre BTT del Mogent al Pla de la
Calma” amb codi XBMQ 10/X/60244 a la Diputació de Barcelona, en favor del
Consell Comarcal, esmentada als epígrafs 33 i 34 de la relació de fets.
13. Sol·licitar el canvi de la persona beneficiària de la subvenció destinats a
finançar fins el vuitanta per cent del costos laborals anuals, d’acord amb
l’establert a l’article 5.2 de la Resolució EMO/1467/2011, de 8 de juny, derivats
de la pròrroga de NNR, amb DNI 52168647R com a agent d’ocupació de
desenvolupament local per un període de 12 mesos –Expedient B-311/11- a la
Generalitat de Catalunya, en favor del Consell Comarcal esmentada als
epígrafs 35 i 36 de la relació de fets.
14. Sol·licitar el canvi de titularitat en el protocol de destins Sistema Integral de
Qualitat Turística en Destins, SICTED del Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme, en favor del Consell Comarcal, esmentada a l’epígraf 37 de la relació
de fets.
15. Sol·licitar la baixa dels certificats digitals esmentat a l’epígraf 38 de la relació de
fets a la corresponents entitats emissores.
16. Sol·licitar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades la subrogació de la
titularitat del fitxer de dades de caràcter personal número 1 Activitats de
promoció en favor del Consell Comarcal, esmentat a l’epígraf 42 de la relació
de fets.
17. Sol·licitar la baixa en el protocol de destins Sistema Integral de Qualitat
Turística en Destins, SICTED del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, en
favor del Consell Comarcal, esmentada a l’epígraf 37 de la relació de fets.
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18. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma eaCat, gestionada pel Consorci
Administració Oberta de Catalunya, amb data d’efectes 30 de juny de 2012,
esmentat a l’epígraf 45 de la relació de fets.
19. Derogar les ordenances esmentades als epígrafs 39 a 41 de la relació de fets.
20. Acordar la nul·litat de les quotes establertes per al Gremi d'Hosteleria del Vallès
Oriental que actualment es troben pendents de pagament per un import de
27.783,43€, esmentades als epígrafs 19 i 20 de la relació de fets, per
l'impagament reiterat per part de l'entitat, la qual es va adherir de forma
voluntària al Consorci sense que hagi acomplert amb les seves obligacions de
forma continuada.
21. Comunicar a la Direcció General d’Administració Local la dissolució per tal que
cancel·li la inscripció del Consorci en els registres públics corresponents i, en
particular, en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya.
22. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental i
fixar el 30 de juny de 2012 a efectes de la dissolució.
23. Aprovar la liquidació del Consorci de Turisme del Vallès Oriental:
- Situació de tresoreria a 26/06/2012 per un import de ................................... 6.947,07 €
- Ingressos pendent de cobrament ................................................................... 1.628,23 €
Ajuntament del Figaró-Montmany.................................... 1.516,23 €
Ajuntament de Montseny .................................................... 112.00 €
- Despeses pendent de pagament ............................................................... -40.410,55 €
Capitol 1
Assegurances socials abril, maig i juny ........................... 7.451,63 €
Capitol 2
Jornades gastronòmiques..................................................... 97,96 €
Desplegable ..................................................................... 1.499,87 €
Despeses marca .............................................................. 4.854,87 €
Modernisme ..................................................................... 1.510,68 €
BTT .................................................................................. 3.776,00 €
Despeses generals .......................................................... 1.579,81 €
Préstec Consell Comarcal del Vallès Oriental ............... 18.000,00 €
Conveni Consorci Alella................................................... 1.000,00 €
Montserrat Tapia (Gastronomia)......................................... 235,49 €
ABSIS (informàtica) ............................................................ 215,30 €
Marxivisual Equipos Audiovisuales (projector) ................... 105,58 €
Vodafone (mòbil)................................................................... 83,36 €
- Operacions no pressupostàries ................................................................ -10.428,33 €
IRPF ................................................................................. 3.955,29 €
Assegurances socials ...................................................... 1.473,04 €
Préstec Consell Comarcal del Vallès Oriental ................ 5.000,00 €
- Transferències a realitzar al Consell Comarcal del Vallès
Oriental per gestionar els següents projectes ............................................ -15.060,18 €
Excés del pagament realitzat pels ajuntaments en relació al projecte Del Modernisme........................................................... 6.051,09 €
Subvenció del SOC per l’AODL de juliol a novembre ha incloure en
la plantilla del Consell Comarcal .................................... 9.009,09 €
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Situació tresoreria
Ingressos pendent de cobrament
Despeses pendent de pagament
Operacions no pressupostàries
Transferències a realitzar al Consell Comarcal
Previsió despeses liquidació
Total liquidació

6.947,07 €
1.628,23 €
-40.410,55 €
-10.428,33 €
-15.060,18 €
-500,00 €
-57.823,76 €

24. Aprovar les quotes corresponents, en la liquidació del Consorci en el termes
següents:
Municipis adherits
L'Ametlla del Vallès
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Canovelles
Cardedeu
Castellterçol
Figaró-Montmany
Fogars de Montclús
Garriga, La
Granollers
Gualba
Lliçà d'Amunt
Llinars del Vallès
Martorelles
Mollet del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Montseny
Parets del Vallès
Roca del Vallès, La
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Celoni
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Codines
Sant Fost de Campsentelles
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Palautordera
Tagamanent
Vallromanes
Vilanova del Vallès
TOTALS

Habitants
% sobre
2010
l'aportació
8.112
2,97%
8.664
3,02%
17.019
5,25%
16.076
5,17%
16.897
5,24%
2.387
1,42%
1.083
1,31%
455
0,50%
15.069
5,09%
59.691
8,88%
1.235
1,32%
14.356
4,27%
9.170
3,06%
4.900
1,64%
52.459
8,27%
9.001
3,05%
15.790
5,15%
312
0,48%
17.805
5,32%
10.291
3,92%
5.479
2,75%
16.905
5,25%
2.500
1,43%
5.836
2,78%
8.292
2,99%
6.829
2,87%
9.040
3,05%
306
0,48%
2.367
1,42%
4.797
1,63%
100,00%
343.123
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Total
aportació
586,74
595,99
1.036,56
1.020,75
1.034,51
280,41
258,55
97,78
1.003,87
1.751,86
261,1
841,66
604,48
322,54
1.630,63
601,64
1.015,95
95,38
1.049,73
773,52
542,6
1.034,65
282,31
548,59
589,76
565,23
602,3
95,28
280,08
320,81
19.725,24
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APORTACIONS
DIPUTACIÓ
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
ORIENTAL
AJUNTAMENTS

%
49,37%
16,51%
34,11%
100,00%

APORTACIÓ
28.549,65 €
9.548,87 €
19.725,24 €
57.823,76 €

25. Compensar la part que ha de liquidar el Consell Comarcal de 9.548,87 dels
contractes de préstec al Consell Comarcal del Vallès Oriental, esmentats als
epígraf 10 i 11 de la relació de fets.
26. Retornar la quantia de 13.451,13 € dels contractes de préstec al Consell
Comarcal del Vallès Oriental, esmentats als epígraf 10 i 11 de la relació de fets.
27. Destinar una partida de 500,00 € per a pagar les despeses posteriors al
tancament, esmentat a l’epígraf 21 de la relació de fets; totes aquelles
despeses que restin es proposa que se’n faci càrrec el Consell Comarcal del
Vallès Oriental i, en el seu cas, de l’excedent.
28. Establir, com a data límit per al pagament de les quotes de liquidació
aprovades, el 31 de juliol de 2012, per tal de cobrir els costos de liquidació i
tancament del Consorci.
29. Donar trasllat dels presents acords a tots els ens consorciats als efectes de
l’adopció dels respectius acords de dissolució del Consorci, sotmetre els acords
d’aprovació inicial de la dissolució, un cop hagin estat adoptats per tots els ens
consorciats, a informació publica pel termini de trenta dies hàbils mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis del Consorci. Transcorregut el
període d’informació publica sense haver-se presentat al·legacions, l’acord de
dissolució s’entendrà definitivament aprovat i publicar la dissolució definitiva del
Consorci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
30. Encarregar a la Diputació de Barcelona i en el seu defecte al Consell Comarcal
l’assumpció del tràmit d’informació publica respecte al procediment referit i
determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran
caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden les entitats consorciades, els
que haurien de publicar separadament cadascuna d’elles.
31. Facultar la Presidència del Consorci, per dictar les disposicions
complementaries i oportunes per a la deguda efectivitat dels presents acords,
així com tramitar l’efectivitat de la liquidació aprovada, les sol·licituds de baixa o
extinció de tots els registre, entitats o organismes de qualsevol naturalesa que
sigui menester de l’acord de dissolució d’aquest Consorci fins a 31 de
desembre de 2012.
32. Comprometre’s a seguir amb la col·laboració de les entitats consorciades per
posar en valor de tot el potencial del territori i generar un desenvolupament
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local mitjançant un conveni per dinamitzar les polítiques turístiques amb el
Consell Comarcal”.
Segon.- Acceptar, segons proposta del Consorci en l’acord Sisè, la cessió de forma
gratuïta a la Diputació de Barcelona d’aquelles fotografies en què s’està interessada.
Tercer.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes que consten a
l’apartat 30 dels acords adoptats pel Consorci de Turisme del Vallès Oriental en data
26 de juny de 2012 i punt Quart dels presents acords.
Quart.- Comunicar els anteriors acords al Consorci de Turisme del Vallès Oriental i al
Consell Comarcal del Vallès Oriental, tot encarregant al Consell Comarcal del Vallès
Oriental el tràmit d’informació pública i determinar, en conseqüència, que els anuncis
relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden, els
que haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades.
Cinquè.- Facultar indistintament el president de la Diputació de Barcelona i al
vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per al més eficaç
desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els documents que
calguin.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
24.- Dictamen de data 12 de novembre de 2012, que proposa ratificar els acords
de dissolució i liquidació del Consorci per a la promoció turística de les Valls de
Montcau.
I. ANTECEDENTS
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 participava en un total de quinze consorcis de turisme,
aportant assessorament tècnic i suport econòmic. Com a institució promotora d’aquest
model de gestió territorial del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova
creació i va integrar-se com a membre de ple dret en aquells pre-existents.
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Atesa l’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre l’actual
Gerència de Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb
els Consorcis de Turisme dels quals formava part Diputació de Barcelona, es va
plantejar la necessitat de treballar en la reordenació de la gestió territorial del turisme,
com una nova etapa que permetés avançar davant els nous reptes que planteja el
sector turístic, cercant noves eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la
planificació estratègica.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, va acordar la separació de
diferents consorcis de turisme, entre els qual no figurava el Consorci de Promoció
Turística de les Valls del Montcau, ja que aquest Consorci havia acordat iniciar els
tràmits per a la seva dissolució. Així, el Consorci de Promoció Turística de les Valls del
Montcau, per acord de Junta General de data 13 de desembre de 2011 va ratificar
l’acord adoptat per la comissió executiva de 2 de novembre de 2011 d’iniciar
l’expedient per l’elaboració d’una proposta de dissolució del Consorci i creació d’una
Comissió que s’encarregaria dels treballs conduents a presentar davant de la Junta
General una proposta de liquidació dels actius i passius.
II. NORMATIVA APLICABLE
D'acord amb els Estatuts del Consorci (art. 33), el Consorci es pot dissoldre per les
causes següents:
a) Per voluntat de tots els ens consorciats.
b) Per impossibilitat de continuar el funcionament.
c) Per la separació d’algun dels membres, si amb això el Consorci esdevé

inoperant.
d) Incompliment de l’objecte.
e) Per transformació del consorci en un altre ens.

L’acord de la Junta General sobre dissolució del Consorci s’ha d’adoptar amb el vot
favorable de 2/3 dels membres de dret i la ratificació dels ens consorciats. Si no
s’assolissin els acords esmentats, cada ens consorciat conserva el seu dret de
separació.
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 113 a
115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Vist allò que, d’acord amb el que disposen els articles 313 i 324 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,
la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels
òrgans competents dels seus membres i que l’acord de dissolució, que ha de
determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci
i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades,
ha de ser sotmès al tràmit d’informació pública.
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Vist el certificat emès en data 26 d’octubre de 2012 per la Secretària-Interventora
habilitada del Consorci de Promoció Turística Valls del Montcau, d’acord amb el qual
“la Junta General del Consorci en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2012, va
adoptar, entre d’altres, i per unanimitat dels 8 membres presents, assolint el quòrum
dels 2/3 dels membres de dret que s’exigeix a l’article 22 lletra h) dels Estatuts del
Consorci, la proposta d’acord a la Junta General relativa a l’aprovació inicial de la
dissolució i liquidació del consorci.
Vistos l’informe emès per la Secretaria i Intervenció de la Diputació de Barcelona.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar els acords de dissolució i liquidació del Consorci per a la Promoció
Turística de les Valls del Montcau, en els següents termes aprovats inicialment per la
Junta General del Consorci en reunió de data 25 d’octubre d’enguany:
“ANTECEDENTS
El Consorci per a la promoció turística de les Valls del Montcau es va constituir el 3 de
novembre de 1999 sota el nom de “Consorci per a la promoció turística de les Valls del
Montcau” i, inicialment, el van constituir les següents entitats: municipis de Sant Fruitós de
Bages, Navarcles, Pont de Vilomara i Rocafort, Talamanca i Mura.
Els acords d'aprovació definitiva de la creació del Consorci i dels Estatuts pels quals aquest
s'havia de regir, van ser adoptats, sense que s'haguessin realitzat al·legacions en contra del
seu contingut en cap dels terminis d'informació pública oberts pels acord d'aprovació inicial
dels respectius ajuntaments esmentats anteriorment, en les dates que s'indiquen a
continuació: Mura, 17 d’agost de 1999; Navarcles 28 de setembre de 1999, El Pont de
Vilomara i Rocafort, 25 d’octubre de 1999; Sant Fruitós de Bages, 21 de setembre de 1999;
Talamanca, 31 de juliol de 1999.
Els Estatuts van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 247 de
data 15 d’octubre de 1999 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 3000
de 22 d’octubre de 1999.
Posteriorment la Diputació de Barcelona va sol·licitar la incorporació al Consorci per a la
promoció turística de les Valls del Montcau i en data 27-4-2001 es va signar el conveni
d’adhesió.
Igualment va sol·licitar la incorporació l’Associació d’Empresaris turístics de les Valls del
Montcau.
Amb data 17 de novembre de 1999 s’inscriu el Consorci per a la promoció turística de les
Valls del Montcau en el Registre d’entitats locals de Catalunya.
El Consorci actualment es troba format, segons els Estatuts per:
-

Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort
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-

Ajuntament de Mura
Ajuntament de Talamanca
Associació d’Empresaris turístics de les Valls del Montcau

I. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
Atesa la difícil situació econòmica en què es troba el Consorci com a conseqüència de la
crisi actual que afecta molt directament a les entitats públiques, les quals han hagut de
retallar les seves aportacions i tenint en compte que el Consorci te uns nivells
d’autofinançament absolutament insuficients, es va convocar el proppassat 13 de desembre
de 2011 una Junta General per analitzar la situació. Van assistir representants de les
diferents institucions que composen el Consorci.
En aquesta Junta General es va analitzar el tancament provisional de l’exercici presentat per
l’Interventor de l’ajuntament de Navarcles al qual es va demanar assessorament, a 30 de
novembre de 2011 i es va presentar una estimació de tancament de l’exercici i les
previsions pressupostàries.
En aquesta Junta General es va acordar ratificar l’acord adoptat per la comissió executiva
de 2 de novembre de 2011 d’inicar l’expedient per l’elaboració d’una proposta de dissolució
del Consorci i es va crear una Comissió que s’encarregaria dels treballs conduents a
presentar davant de la Junta General una proposta de liquidació dels actius i passius i que
estava formada per les següents persones:
Ilm. Sr. Martí Perich Singla, President del Consorci o persona en qui delegui.
Representants de la Diputació de Barcelona o persones en qui deleguin
Ilm. Sr. Llorenç Ferrer Alòs, alcalde de Navarcles o persona en qui delegui.
Sr. Artur Adrià Martí, Gerent del Consorci.
La Comissió Liquidadora ha realitzat els seus treballs i ha elaborat la següent proposta de
liquidació provisional després d’estudiar la situació real de tots els actius i passius del
Consorci.
II. NORMATIVA APLICABLE
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 113 a 115
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Vist allò que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la
dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans
competents dels seus membres i que l’acord de dissolució, que ha de determinar la forma
en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres
i instal·lacions existents a les administracions consorciades, ha de ser sotmès al tràmit
d’informació pública.
Vist l’informe emès per la Secretaria-Intervenció, que consta en l’expedient.
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Es proposa a la Junta General l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER. APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ del Consorci de Turisme de les Valls
del Montcau, així com la seva liquidació en els següents termes:
“1). D’acord amb els Annexos corresponents es determina l’estat actual de tots els
ingressos i despeses possibles tancats a 30 de setembre de 2012 i es preveu una petita
quantitat per contingències de cara a situacions no previstes i de petita despesa de
liquidació, d’acord amb la Intervenció del Consorci. En aquestes despeses no s’inclouen les
inherents a la liquidació que es puguin produir fins la seva extinció definitiva (notaria,
registre i altres).
INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT
Institució
Equustur 3era. Certificació (des de 8/9/2010 a
30/03/2011)
Equustur 4rta. Certificació (des de 1/1/11 a 30/11/2011)
Generalitat, participació ciutadana
Generalitat, pla ocupació 2010
Generalitat, plans ocupació 2011
Generalitat, retorn diners plans ocupació nevades
Puosc itinerari riu Calders
Compensació Pont de Vilomara

Ingrés
pendent
18.014,78
24.560,54
3.400,00
2.804,55
2.799,77
-5.017,17
41.238,00
242,20
88.042,80

TRESORERIA
Caixa de Catalunya comptes corrents
Id.
Total diners comptes corrents

1.265,20 Euros
263,70 Euros
1.528,90 Euros

DESPESES PENDENT DE PAGAMENT
CAPITOL 1
Indemnitzacions personal

9.206,-

CAPITOL 2
Institució / Empresa
Adequació web
Arquitop-3 s.l. Fra. 60 Hon. Tines
Cons. Turisme, aportació 3 monts 2010
Consorci Turisme Vallès, aportació 3 monts
Esteve Cordes Trullas, fra. 1000012
Excavacions Caceres, fra. 28346
Focalizza, fra. 34/2010
Fornell consultors, liquidació 2010
MAS Jordi Arranjament camí de Calders
Petro Pinto, fra. F1015362
Retorn subv. Escola taller
Rodabosc, a compte conv. Informadors 2010
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Pendent
pagament
1.000,00
1.637,92
15.000,00
7.000,00
30.081,00
11.250,00
3.400,00
1.840,80
19.543,63
47,00
7.774,47
625,00
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Pendent
pagament
2.618,00
6.474,51
6.931,80
83.940,90
799,50
5.861,50
5.000,00
212.826,00

Institució / Empresa
Sinergis Ingenieria s.l., fra. 121/08
Sinergis, fra. 168/10
Compensació Ajuntament de Navarcles
Compensació Ajuntament de Sant Fruitós
Compensació Ajuntament de Talamanca
Compensació Ajuntament de Mura
Previsió petites despeses

TOTAL DESPESES PENDENT DE PAGAMENT
Saldo negatiu del Consorci

220.031,60 Euros
- 160.459,94 Euros

2). APROVAR LES QUOTES corresponents a cadascun dels Ajuntaments i a la Diputació
de Barcelona, en la liquidació del Consorci en els termes següents:
Entitat
Diputació de Barcelona (60%)
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (11,76%)
Ajuntament de Navarcles (11,76%)
Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort (8,24%)
Ajuntament de Mura (4,12%)
Ajuntament de Talamanca (4,12%)

96.276,00
18.870,10
18.870,10
13.221,90
6.610,90
6.610,90

Atès que la Diputació de Barcelona va realitzar una bestreta de 30.000 Euros i per saldar els
pagaments i cobraments que s’han de realitzar amb els Ajuntaments d’acord amb els
annexos que es recullen al final, l’aportació que ha de fer cada ens com a liquidació
provisional és la següent:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Fruitós (al seu favor)
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Talamanca

66.276,00 Euros
65.070,90 Euros
11.938,30 Euros
13.464,10 Euros
749,50 Euros
5.811,40 Euros

3) Atès que el Consorci de les Valls del Montcau és beneficiari d’un ajut del PUOSC número
216/210 destinat al finançament de l’actuació “Centre Cívic i d’observació del medi natural a
Rocafort” per un import de 130.000,- €, DEMANAR a la Generalitat de Catalunya el canvi de
beneficiari d’aquest ajut a favor de l’ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.
4). Establir, com a data límit per al pagament de les quotes de liquidació provisional
aprovades, el dia 31 de desembre de 2012. Aquesta quantitat es veurà modificada positiva o
negativament quan es realitzi la liquidació definitiva del Consorci i s’assignin les quantitats
definitives.
5). Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de les
Valls del Montcau i, en particular,
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per a la
promoció turística de les Valls del Montcau per al desenvolupament d’activitats
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informatives culturals i turístiques en el centre d’informació de Mura, al Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Signat a Barcelona amb data 26 de maig de 2000.
Conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci
per a la promoció turística de les Valls del Montcau per a la realització de serveis
d’informació al Parc natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac. Signat a Barcelona l’any
2008 (Inclou conveni gestió coves de Mura)
Conveni de cooperació i col·laboració en la implantació de la Carta Europea de
turisme sostenible en l’àmbit del parc natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, signat
al novembre de 2011.
Conveni de col·laboració per a la gestió del Pla de Foment “Els 3 monts” signat amb
les entitats de: Consorci de turisme del Vallès Occidental, Consorci de turisme del
Vallès Oriental, i Patronat de la Muntanya de Montserrat, amb data 4 de maig de
2012..
5.2.

Comunicar la separació de la següent entitat:
Associació per al desenvolupament rural de la Catalunya Central (LEADER); entitat
constituïda i aprovats els Estatuts amb data 28 d’agost de 2008 i publicat al BOP
núm. 209 de data 30 d’agost de 2008. La incorporació del Consorci per a la promoció
turística de les Valls del Montcau, va ser aprovada pel Ple de la nostra entitat de data
25 de juny de 2008.

5.3.

Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma eaCat, gestionada pel Consorci
Administració Oberta de Catalunya.

6). Determinar que l’arxiu del Consorci serà traslladat i custodiat per l’ajuntament de Mura, el
qual facilitarà la seva consulta a totes les entitats que han format part del Consorci.
7). Fixar la data d’efectes de la dissolució el 25 d’octubre d’enguany.
8). Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics
corresponents i, en particular, en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya”.
SEGON. Determinar la cessió gratuïta a cada ajuntament de la senyalització vertical i
d’altra, que hi ha instal·lada en cadascun dels municipis, com a conseqüència cada
ajuntament assumeix les possibles responsabilitats derivades dels elements afectats.
TERCER. Sotmetre aquests acords d’aprovació inicial de dissolució, un cop hagin estat
adoptats per tots els ens consorciats, a informació pública pel termini de trenta dies hàbils
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis del consorci.
QUART. Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat
al·legacions, l’acord de dissolució s’entendrà definitivament aprovat.
CINQUÈ. Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els mateixos termes que
consten al punt setè d’aquests acords.
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SISÈ. Facultar al President del Consorci tan àmpliament com en dret sigui necessari per al
més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els
documents que calguin.
SETÈ. Comunicar els anteriors acords a les entitats consorciades i a la Diputació de
Barcelona, tot encarregant a la Diputació de Barcelona el tràmit d’informació pública i
determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter
col·lectiu i substituiran, si així ho acorden, els que haurien de publicar separadament
cadascuna de les entitats consorciades”.

Segon.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes que consten al punt
tercer d’aquests acords.
Tercer.- Acceptar l’encàrrec del Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del
Montcau i de les entitats que en formen part per realitzar el tràmit d’informació pública
amb caràcter col·lectiu i amb l’abast que recull l’apartat Setè dels acords adoptats per
la Junta General del Consorci de data 25 d’octubre de 2012, que ara es ratifiquen.
Quart.- Facultar indistintament el president de la Diputació de Barcelona i al
vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per al més eficaç
desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els documents que
calguin.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
25.- Dictamen de data 8 de novembre de2012, que proposa acceptar l’encàrrec
de gestió efectuat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, a favor de la Diputació de Barcelona per a que aquesta pugui
prestar el servei de mediació i atendre les sol·licituds de coneixement de dades
sobre els orígens i els parents biològics contingudes en fitxers i arxius de
titularitat de la Diputació de Barcelona i l’aprovació de la minuta del conveni en
el qual s’estableixen els termes i l’abast d’aquest encàrrec de gestió.
La Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya i la Llei
14/2010, de 27 de maig, dels Drets i oportunitats en la infància i la adolescència,
constitueixen el marc general i normatiu aplicable a l’exercici del dret d’accés dels
adoptats al coneixement de les dades que sobre els seus orígens i parents biològics
figurin als arxius de les administracions, si bé, aquestes normes han disposat que,
amb caràcter previ a aquest coneixement, les administracions públiques competents
duguin a terme un procediment de mediació, en el qual tant la persona adoptada com
les persones afectades han d’ésser informades de les circumstàncies familiars i
socials respectives, i de l’actitud manifestada per l’altra part amb relació a una
possible trobada.
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No obstant això, el que no ha previst el legislador català és la concreció d’aquest
procediment previ de mediació, i així, tot i que es podria considerar que la regulació
d’aquest procediment de mediació la va deferir, per raó de la matèria, a la Llei
15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat, el cert és que pròpiament no estem
davant d’un procediment de mediació en situacions familiars confrontades sinó que
l’objectiu a aconseguir és que les administracions públiques propiciïn una possible
trobada entre les parts, cosa que no afectarà al dret del adoptat al coneixement dels
seus orígens biològics.
En aquest ordre de coses la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i Família, d’acord
amb l’article 117 de la Llei 14/2010, de 27 de maig dels Drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència i el Decret 332/2011 de 3 de maig, de reestructuració del
Departament de Benestar Social i Família, com l’administració competent en raó de la
matèria per tal d’implementar tot allò que fa referència al procediment de mediació
prèvia a la revelació de les dades biològiques que es disposa a la Llei 25/2010, de 29
de juliol, del Codi Civil Català (art. 235-49), té la voluntat d’encarregar a la Diputació de
Barcelona la facultat de gestionar, per si mateixa, les sol·licituds que sobre
l’esbrinament de dades biològiques figurin en expedients del seu Arxiu Històric,
incloent el procediment de mediació prèvia, sense perjudici de la competència per
dictar les resolucions d’inici i, si escau, finalització, dels expedients corresponents,
d’acord amb l’article 10.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i sense que això sigui
obstacle de la gestió dels expedients esmentats.
En raó d’aquests fets s’ha dut a terme per les dues parts l’elaboració d’un protocol i
d’uns models documentals en els quals es recullen els principis generals, la
metodologia, l’actuació dels professionals que han d’intervenir, els tràmits i els efectes
del procediment de mediació prèvia a la revelació de les dades biològiques que ha
previst la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Codi Civil Català (art. 235-49), amb la
finalitat d’oferir la seguretat jurídica necessària a la ciutadania que està interessada en
aquesta informació.
L’encàrrec de gestió suposarà una millora en l’eficàcia de les gestió, no tan sols pel
coneixement i experiència de la Diputació de Barcelona en la matèria, sinó també
perquè evitarà que el ciutadà s’hagi d’adreçar a dues administracions diferents per
tramitar una petició de naturalesa especialment personalíssima.
Vista la distribució de competències que en matèria de serveis socials estableix
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
Vist l’informe emès pel Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria i per l’Oficina de
Suport Intern de la Gerència de Serveis de Benestar Social, que s’adjunta com a
Annex al present Dictamen.
Vist el que disposa l’article 10, així com els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
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Atès l’apartat h) de l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, que estableix que l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió
realitzades per altres administracions haurà de ser aprovada pel Ple per majoria
absoluta.
Vist que s’ha emès l’informe previ per part de la Secretaria i Intervenció d’aquesta
corporació, segons es disposa a l’art. 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següents:
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’encàrrec de gestió efectuat pel Departament de Benestar Social
i Família de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència, a favor de la Diputació de Barcelona per a que aquesta pugui
prestar el servei de mediació i atendre les sol·licituds de coneixement de dades sobre
els orígens i els parents biològics contingudes en fitxers i arxius de titularitat de la
Diputació de Barcelona, en els termes i l’abast establerts al conveni a subscriure entre
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, la minuta del qual es transcriu
a l’acord segon del present Dictamen.
Segon.- APROVAR el conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i la Diputació de Barcelona per prestar el servei
de mediació i atendre les sol·licituds de coneixement de dades sobre els orígens i els
parents biològics contingudes en fitxers i arxius de titularitat de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR
SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT LA
DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA, I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER PRESTAR EL SERVEI DE MEDIACIÓ I ATENDRE
LES SOL·LICITUDS DE CONEIXEMENT DE DADES SOBRE ELS ORÍGENS I ELS
PARENTS BIOLÒGICS CONTINGUDES EN FITXERS I ARXIUS TITULARITAT DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Barcelona
REUNITS
D’una banda, el senyor Josep Lluís Ortuño Camara, director general d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, que actua en representació del Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’autorització de la signatura del titular del
Departament de Benestar Social i Família de data..............., de conformitat amb l’article 11
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
De l’altra, la Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Vice-presidenta 4a. i Presidenta Delegada
de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, facultada d’acord amb la
Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de
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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; assistida per la secretària
delegada, Sra. Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de
la Presidència de la Corporació núm.: 3538/12, de 2 de maig de 2012, publicat al BOPB de
16 de maig de 2012.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar
aquest conveni, i a aquest efecte,
EXPOSEN
Que tota la legislació civil catalana dictada a recer de la Constitució reconeix el dret del
adoptat a conèixer la seva filiació biològica, la qual cosa entronca amb l’especial vinculació i
inspiració vers el principi de veritat biològica com a configurador del Dret Civil Català.
En l’actualitat, la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya i
la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i oportunitats en la infància i la adolescència,
constitueixen el marc general i normatiu aplicable a l’exercici d’aquest dret d’accés dels
adoptats al coneixement de les dades que sobre els seus orígens i parents biològics figurin
als arxius de les administracions, si bé, aquestes normes han disposat que, amb caràcter
previ a aquest coneixement, les administracions públiques competents duguin a terme un
procediment de mediació, en el qual tant la persona adoptada com les persones afectades
han d’ésser informades de les circumstàncies familiars i socials respectives, i de l’actitud
manifestada per l’altra part amb relació a una possible trobada.
No obstant això, el que no ha previst el legislador català és la concreció d’aquest
procediment previ de mediació, i així, tot i que es podria considerar que la regulació d’aquest
procediment de mediació la va deferir, per raó de la matèria, a la Llei 15/2009, de mediació
en l’àmbit del dret privat, el cert és que pròpiament no estem davant d’un procediment de
mediació en situacions familiars confrontades sinó que l’objectiu a aconseguir és que les
administracions públiques propiciïn una possible trobada entre les parts, cosa que no
afectarà al dret del adoptat al coneixement dels seus orígens biològics.
En aquest ordre de coses la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i Família, d’acord amb
l’article 117 de la Llei 14/2010, de 27 de maig dels Drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència i el Decret 332/2011 de 3 de maig, de reestructuració del Departament de
Benestar Social i Família, com l’administració competent en raó de la matèria per tal
d’implementar tot allò que fa referència al procediment de mediació prèvia a la revelació de
les dades biològiques que es disposa a la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Codi Civil Català
(art. 235-49), té la voluntat d’encarregar a la Diputació de Barcelona la facultat de gestionar,
per si mateixa, les sol·licituds que sobre l’esbrinament de dades biològiques figurin en
expedients del seu Arxiu Històric, incloent el procediment de mediació prèvia, sense
perjudici de la competència per dictar les resolucions d’inici i, si escau, finalització, dels
expedients corresponents, d’acord amb l’article 10.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de
Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i sense que
això sigui obstacle del que es preveu més endavant sobre la gestió dels expedients
esmentats.
En raó d’aquests fets s’ha dut a terme per les dues parts l’elaboració d’un protocol i d’uns
models documentals en els quals es recullen els principis generals, la metodologia,
l’actuació dels professionals que han d’intervenir, els tràmits i els efectes del procediment de
mediació prèvia a la revelació de les dades biològiques que ha previst la Llei 25/2010, de 29
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de juliol, del Codi Civil Català (art. 235-49), amb la finalitat d’oferir la seguretat jurídica
necessària a la ciutadania que està interessada en aquesta informació.
Per tant, amb la signatura d’aquest conveni, la Diputació de Barcelona, mitjançant el
personal qualificat que designi, podrà dur a terme l’atenció de les sol·licituds i el procediment
de mediació entre els afectats respecte la informació que figura en els seus arxius atès que
l’avala un ampli coneixement de les situacions que es generen sobre aquesta matèria, en
raó de la seva implicació, vocació i experiència en auxiliar jurídicament i socialment les
persones que han formulat peticions sobre les seus antecedents biològics.
L’encàrrec de gestió suposarà una millora en l’eficàcia de les gestió, no tan sols pel
coneixement i experiència de la Diputació de Barcelona en la matèria, sinó també perquè
evitarà que el ciutadà s’hagi d’adreçar a dues administracions diferents per tramitar una
petició de naturalesa especialment personalíssima.
En virtut de tot això es proposa adoptar els següents
PACTES
Primer.- Objecte
El present conveni té per objecte encarregar a la Diputació de Barcelona, des del
Departament de Benestar Social i Família, la gestió de l’atenció de les persones que
sol·liciten accés a les seves dades sobre orígens i parents biològics, contingudes en fitxers
sota la titularitat o responsabilitat de la Diputació de Barcelona
L’encàrrec inclou el procediment de mediació prèvia a la revelació de les dades, previst en
l’article 117.3 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència i en l’article 235-49 del Llibre II del Codi Civil de Catalunya, en el qual tant la
persona interessada com les persones afectades han d’ésser informades de les
circumstàncies familiars i socials respectives, i de l’actitud manifestada per l’altra part en
relació a una possible trobada.
Segon.- Règim Jurídic
Aquest conveni es regeix per les seves clàusules, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost de
Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en
particular, pel seu article 10; per la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Codi Civil Català, Llei
14/2010, de 27 de maig dels Drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència i el Decret
332/2011 de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.
Tercer.- Competència d’inici i finalització dels expedients
La signatura de les resolucions d’inici i, si escau, finalització, dels expedients
corresponents, es competència del cap del Servei de Suport Jurídic de la DGAIA, d’acord
amb l’article 64.1.1 del Decret 332/2011, de 3 de maig, i l’article 10.2 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
sense perjudici del que es preveu més endavant sobre la gestió dels expedients esmentats.
Quart.- Principis del procediment de mediació prèvia a la revelació de les dades biològiques
a les persones adoptades
El procediment de mediació prèvia a la revelació de les dades biològiques a les persones
adoptades s’ha instrumentat en base als següents principis:
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Voluntarietat, les parts seran lliures d’acollir-se, o no, a la mediació i també de desistir-ne
en qualsevol moment.
Imparcialitat, la persona o persones mediadores han d’exercir aquesta funció amb
imparcialitat i neutralitats i, en conseqüència, han d’ajudar els participants a assolir els
acords pertinents sense imposar cap solució ni mesura concretes. Si en un moment
determinat hi ha un conflicte d’interessos entre les parts i la persona mediadora, aquesta
darrera d’abstenir-se d’actuar.
Confidencialitat, totes les persones que intervenen en el procediment de mediació resten
obligats a no revelar les informacions que coneguin per raó d’aquesta mediació. Els
mediadors i tècnics que hi participin resten obligats pel secret professional.
Caràcter personalíssim, La persona o persones mediadores i les parts han d’assistir
personalment a les sessions, sense que es puguin valdré d’intermediaris, llevat dels
representants dels menors. Si bé, es podrà fer us de les noves tecnologies quan les
distàncies impedeixin el desplaçament d’una de les parts.
Bona fe, Les parts i les persones mediadores han d’actuar d’acord amb les exigències de la
bona fe.
Cinquè.- De la metodologia del procediment de mediació prèvia a la revelació de les dades
biològiques a les persones adoptades.
La mediació prèvia a la revelació de les dades biològiques a l’adoptat es configurarà com a
un procés voluntari, que durà a terme un equip mediador amb la finalitat d’ajudar les parts a
estudiar cadascuna de les circumstàncies que els afecten des d’un context afavoridor per
als interessos comuns, que faciliti una possible trobada satisfactòria per a cadascú, per tant
l’equip mediador ha de conduir el procediment en un context de neutralitat i imparcialitat,
sense influir en les decisions de les parts.
Les parts seran les protagonistes de la presa de les decisions i tindran l’última
responsabilitat sobre la celebració d’una possible trobada entre elles.
Serà finalitat del procediment de mediació vetllar per l’interès dels menors o de les persones
discapacitades, en cas que hi concorrin.
Tota la informació, tant oral com escrita, serà confidencial. Les parts es comprometran a
mantenir-ne el secret i acceptaran que aquesta informació no pot ser aportada com a prova
davant d’un Jutge; així mateix es comprometran a no citar els mediadors com a testimonis,
ni perits en qualsevol procediment referent a un futur conflicte. S’exceptuen d’aquesta
confidencialitat: a) la informació no personalitzada i utilitzada per a finalitats de formació o
recerca; b) la informació que comporta una amenaça per a la vida o integritat física o
psíquica d’una persona.
Les parts podran aportar la informació necessària perquè tant elles com l’Equip Mediador
puguin estudiar totes les circumstàncies que els afecten i tractar-los amb el coneixement
adequat.
El coordinador de l’Equip mediador assistirà personalment a les reunions de mediació i
podrà designar a algun altre membre perquè el substitueixi en cas d’absència per malaltia o
descans del personal. Es poden utilitzar mitjans tècnics que facilitin la comunicació a
distància en situacions excepcionals.

83

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Les parts podran, si ho consideren necessari o convenient, demanar la suspensió del procés
de mediació per fer consultes al seu advocat o advocada o qualsevol altre professional.
Les sessions tindrà una durada màxima de 90 minuts. El període de sessions no podrà ser
superior a 60 dies hàbil. L’Equip Mediador farà una aproximació del nombre de sessions
previstes per portar a terme la mediació. Al final de cada sessió, els assistents hauran de
signar el full d’assistència.
L’Equip Mediador haurà de facilitar la informació pertinent a les persones que s’acullen a la
mediació, que gaudirà del benefici de gratuïtat, essent a càrrec de les parts aquelles
despeses alienes a la prestació del servei.
En acabar el procediment, cada part i l’Equip Mediador hauran de signar una acta en què es
recolliran tots els punts de la possible trobada amb l’altra part. En cas, de que les parts
desitgin trobar-se comptant amb l’assistència d’una persona de l’Equip Mediador, l’acta final
recollirà aquesta circumstància.
Sisè.- Dels professionals de l’equip mediador del procediment previ a la revelació de les
dades biològiques a les persones adoptades.
El procediment de mediació es durà a terme per un equip mediador, format per almenys dos
persones, una de les quals serà Llicenciat en Dret i l’altre amb formació específica en Dret,
Psicologia, Treball Social, Educació Social o Pedagogia.
Singularment, la Direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria General de la Diputació de
Barcelona, anualment proposarà a la Presidència de la Diputació la relació aquells
professionals del Dret, d’entre els que conformen el servei d’Assessoria Jurídica, perquè
formin part dels equips de mediadors.
Per la seva banda, l’Oficina de Suport Intern de l’Àrea d’Atenció a les Persones, designarà
anualment aquells professionals que, amb la resta de titulacions assenyalades formin part
dels equips de mediadors. La coordinació de l’equip mediador recaurà en un dels
professionals de l’Àrea d’Atenció a les persones.
En ambdós casos les persones nomenades tindran més de tres anys d’experiència en
l’exercici de la professió.
El mediador pot comptar amb la col·laboració d’altres tècnics, perquè intervinguin com a
experts, i amb la participació de comediadors, especialment en les mediacions entre més de
dues parts.
Setè.- De les fases del procediment de mediació a la revelació de les dades biològiques a
les persones adoptades.
El procediment de mediació s’iniciarà amb una Sessió informativa prèvia, en la qual els
interessats i les altres persones afectades, per separat, són assessorades sobre el valor, els
avantatges, els principis i les característiques d’aquest procediment. En funció d'aquest
coneixement i del cas concret, podran decidir si opten o no per la mediació.
Si les parts decideixen iniciar la mediació prèvia a la revelació de les dades biològiques,
hauran d'acceptar els principis i el protocols que s’han de facilitar abans d'iniciar-la.
Reunió inicial: acta inicial de la mediació
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L’equip mediador convocarà les parts, individualment, a una primera reunió en què els ha
d'explicar el procediment, els principis i l'abast de la mediació. Especialment, les ha
d'informar del dret de qualsevol d'elles de donar per acabada la mediació en qualsevol
moment.
Caldrà que acordin les qüestions que cal examinar i han de planificar el desenvolupament
de les sessions que poden ésser necessàries.
De la reunió inicial de la mediació, se n'ha d'estendre una acta (acta inicial de la mediació)
en la qual s'han de fer constar la data, la voluntarietat de la participació de les parts i
l'acceptació dels deures de confidencialitat. S'han d'establir l'objecte i l'abast de la mediació i
una previsió del nombre de sessions, es signarà per cada part, que en rebrà un exemplar.
Acta final
De la sessió final també s’estendrà un acta, en la que figuri exclusivament i d'una manera
clara i concisa els acords assolits. Si ha estat impossible arribar a cap acord, s'ha d'estendre
una acta en què tan sols consti aquest fet.
L’equip mediador i les parts signaran l'acta, de la qual rebran un exemplar.
Només en els casos de que els acords tractin de matèries o afectin a persones que
necessiten una protecció especial caldrà, per a ésser eficaços l'aprovació, de l'autoritat
judicial.
Vuitè.- Durada del procediment de mediació prèvia a la revelació de les dades biològiques a
les persones adoptades
La durada de la mediació dependrà de les dificultats que ocasioni el propiciar la possible
trobada, però no excedirà de seixanta dies hàbils, comptadors des del dia de la reunió
inicial. No obstant això, aquest termini pot ser prorrogat fins a un màxim de trenta dies hàbils
més, en consideració a circumstàncies justificades respecte de les persones implicades.
Entre sessió i sessió s’ha de deixar passar un termini de dues setmanes.
Novè.- Gestió administrativa de l’encàrrec de gestió
Les sol·licituds de coneixement d’orígens s’han de gestionar de la manera següent:
a) La unitat competent de la Diputació de Barcelona ha de trametre per mitjans
telemàtics segurs al Servei de Suport Jurídic de la DGAIA còpia validada de la
sol·licitud presentada, acompanyada dels antecedents que consideri pertinents.
b) En un termini màxim de 5 dies (llevat d’impediments excepcionals que caldrà
justificar), el/la Cap de Servei de Suport Jurídic de la DGAIA ha de signar l’acord
d’inici i encàrrec de gestió, amb signatura electrònica certificada, i remetre-la per
mitjans telemàtics segurs a la unitat sol·licitant
c) La unitat competent de la Diputació de Barcelona ha de tramitar la sol·licitud, en el
marc de la legislació vigent i d’allò previst en aquest conveni.
d) Si la unitat competent de la Diputació de Barcelona entén que cal desestimar,
totalment o parcial, la sol·licitud, ha de trametre per mitjans telemàtics segurs al
Servei de Suport Jurídic de la DGAIA la proposta de resolució corresponent,
acompanyada de còpia validada de l’expedient
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e) El/la Cap de Servei de Suport Jurídic de la DGAIA ha de resoldre i notificar en el
termini establert per la legislació vigent, amb comunicació preceptiva de la resolució a
la unitat competent de la Diputació de Barcelona
f) En tot cas, el/la Cap de Servei de Suport Jurídic de la DGAIA és l’òrgan encarregat
de supervisar ordinàriament la gestió del conveni, d’acord amb l’article 10.5.d) de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, sense perjudici de les facultats de la Comissió de
seguiment
Desè.- Finançament
Les unitats administratives competents de la DGAIA i la Diputació de Barcelona assumeixen
la gestió derivada dels compromisos establerts en aquest Conveni amb els seus propis
mitjans materials i de personal, sense que sigui necessari finançament i recursos
addicionals.
Onzè.- Comissió de seguiment.
Es crearà una Comissió de Seguiment que estarà formada per tres membres de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya i Família i tres membres de la Diputació de Barcelona, que
avaluaran el compliment del present conveni, la seva execució i, si fos el cas, proposaran
que s’adoptin les mesures oportunes per tal d’agilitar i millorar el procediment.
Pel departament de Benestar Social formaran part de la Comissió, les persones que ocupin
la Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i el Servei de Suport Jurídic i
una persona designada pel Director General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
Per la Diputació de Barcelona formaran part de la Comissió, les persones que ocupin la
Gerència de Serveis de Benestar Social i la Direcció de Serveis Jurídics i la persona que
designi la Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les persones.
Aquesta comissió és reunirà amb una periodicitat semestral, la primera reunió es farà el
mes de desembre de 2012, a convocatòria del departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya i Família.
Dotzè.- Documentació del procediment de mediació prèvia a la revelació de les dades
biològiques a les persones adoptades.
Adjunt al present conveni s’annexen els models de documents i el protocol d’aquest
procediment de mediació prèvia a la revelació de dades als adoptats
-

Un protocol de mediació entre persones amb relació biològica, a seguir per la
Diputació de Barcelona (Annex I)
Una sol·licitud de lliurament de dades de filiació biològica Annex II)
Una acta inicial i d’acceptació de la mediació per part del sol·licitant de les dades
(Annex III)
Una acta inicial i d’acceptació de la mediació per part de la família biològica del
sol·licitant (Annex IV)
i finalment, Una acta final de la mediació (Annex V).

Tretzè.- Termini i causes de resolució del Conveni.
El conveni entra en vigor l’endemà de la seva signatura, finalitza en data 31 de desembre de
2012 i es prorroga tàcitament cada any, si cap de les dues parts ho denuncia de manera
expressa almenys un mes abans de la data de finalització prevista.
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Seran causes de resolució del Conveni, l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts.
Catorzè.- Jurisdicció competent.
Les accions judicials derivades de l’incompliment d’aquest Conveni són competència de la
jurisdicció contenciós administrativa, d’acord amb l’article 2.f) i 10.g) de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i la data
que s’assenyalen
ANNEX I
PROTOCOL ENTRE L’ADOPTAT I ELS SEUS PROGENITORS BIOLÒGICS
Aquelles persones que van ser adoptades a la Casa Provincial de Maternitat i que mostren
interès en conèixer les dades relatives a la seva filiació biològica, hauran de presentar la
corresponent sol·licitud a la Diputació de Barcelona.
Aquesta trametrà al Servei de Suport Jurídic de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya una còpia validada de la sol·licitud presentada, acompanyada dels antecedents
que consideri pertinents. En un termini màxim de 5 dies (llevat d’impediments excepcionals
que caldrà justificar), el/la Cap de Servei de Suport Jurídic de la DGAIA signarà un acord
d’inici i encàrrec de gestió que remetrà a la Diputació de Barcelona.
A partir d’aquest moment s’inicia un procediment confidencial de mediació, previ a la
revelació, que es tramitarà per des de l’Àrea d’Atenció a les persones, Oficina de Suport
Intern, Unitat de Suport Jurídic de la Diputació.
En aquest procediment, tant l’adoptat com els seus progenitors biològics han de ser
informats de les respectives circumstàncies familiars i socials i de l’actitud manifestada per
l’altre part amb relació a la possible trobada, d’acord amb el que preveu l’apartat 3 de
l’article 235-49 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre II del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a la persona i la família.
Actuacions d’assessorament, informació i suport

1.

L’adoptat haurà d’iniciar el procediment formalment omplint el model de sol·licitud de
la Corporació que es presentarà a la corresponent Unitat de Registre, aportant el
màxim de dades que es coneixen sobre les seves circumstàncies de naixement i
adopció, i adjuntant, una còpia de la partida literal de naixement del Registre Civil.

2.

Un cop rebut l’encàrrec de gestió per part de la DEGAIA, des de la Unitat de Suport
Jurídic es portarà a terme una sessió informativa amb el sol·licitant, amb la finalitat de
conèixer la intenció i el benefici de la demanda. A aquesta reunió assistirà un Lletrat del
Servei d’Assessoria Jurídica i el/la mediador/a per tal d’informar i assessorar al
peticionari sobre els principis i les característiques del procediment de mediació, a nivell
jurídic i psicosocial, per tal d’afavorir el procés de reflexió i la pressa de decisions, així
com dispensar-li el recolzament necessari.
S’informarà de la gratuïtat del servei, i de la necessària voluntarietat de participació en
el procediment.
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En aquesta primera sessió els professionals valoraran el grau de comprensió adequada
dels aspectes citats per part del peticionari, la motivació en el qual sustenta la seva
demanda i l’adequació prevista per la normativa.

3.

Amb la informació aportada pel sol·licitant, s’iniciarà la recerca i gestió documental a
l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, i altres Serveis de la Corporació.

4.

En la reunió inicial entre el sol·licitant i el/la mediador/a de la Unitat de Suport Jurídic,
es situarà l’adoptat en relació a la informació continguda en els documents, per tal que
pugui incorporar-la a la seva vida actual, en el coneixement sobre sí mateix i a la seva
història. El/la mediador/a acompanyarà l’adoptat en el procés d’assimilació de la nova
informació personal. El professional de la mediació treballarà amb el sol·licitant les
dificultats que hagin sorgit, li prestarà els recolzaments que precisi, i el guiarà en el
procediment de reflexió, li transmetrà les recomanacions necessàries per procurar un
exercici del dret conforme al seu interès, i al mateix temps, respectuós amb els drets
legítims de tercers, i li proporcionarà l’ajuda i l’assessorament personalitzat que li
permeti decidir sobre el contingut, límits i moment de les actuacions.
En el cas que l’adoptat accepti portar a terme voluntàriament el procediment de
mediació, s’elaborarà l’acta inicial.
En cas contrari, si l’adoptat no vol dur a terme el procediment de mediació, es
facilitaran les dades de la identitat de la seva mare biològica i/o pare biològic si hi
consta, i es donarà per finalitzat el procediment.

Actuacions de Mediació

5.

Un cop manifestat el desig del sol·licitant de contactar amb els seus progenitors
biològics, s’ha d’investigar per identificar-los i localitzar-los.

6.

Per conèixer el domicili de les persones afectades a les quals es refereix la informació
cercada, les gestions per localitzar-les i per fer efectiva la notificació s’han de fer
mitjançant ofici a:
-

Policia Local
Padró municipal
Registre civil
Ajuntaments

Si no es poden localitzar els progenitors biològics per cap via, es comunica la situació
al sol·licitant, es revela la identitat de la seva mare biològica i/o pare biològic en el cas
que hi consti, i es dóna per finalitzat el procediment.

7.

Una vegada identificats i localitzats els progenitors biològics, s’envia un ofici per
comunicar-los que es posin en contacte amb la Unitat de Suport Jurídic, manifestant
que hi ha un tema del seu interès. Un cop es produeix la comunicació s’ha d’explicar el
cas i s’ha de demanar si volen tenir contacte amb el sol·licitant. De ser així caldrà que
la seva manifestació de voluntat sigui documentada formalment.

8.

Posteriorment cal realitzar una sessió informativa amb els progenitors biològics per tal
de conèixe’ls personalment i valorar la conveniència de que es produeixi la trobada.
També informar i assessorar als progenitors biològics sobre els principis i les
característiques del procediment de mediació, a nivell jurídic i psicosocial, per tal
d’afavorir el procés de reflexió, així com dispensar-los el recolzament necessari.
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S’informa, així mateix, de la gratuïtat del servei, i de la voluntarietat de participació en el
procediment.
Si els progenitors biològics, manifesten el seu desig de mantenir el contacte amb el
sol·licitant es farà constar expressament utilitzant el model d’acta inicial, en el qual
constarà que accepten voluntàriament el procediment de mediació.

9.

Si els progenitors biològics manifesten el consentiment, s’ha de contactar
presencialment amb el sol·licitant per informar-lo del contingut de l’entrevista amb la
família biològica.

10. Un cop les parts tenen la seguretat i la confiança necessàries per voler avançar en el
procediment, s’inicia fer el contacte entre les parts, per tal de consolidar la relació
iniciada.
En la darrera trobada s’elabora l’acta final del procediment de mediació.

11. Finalment, s’ha de fer un seguiment dels casos en els quals hi ha hagut trobada, per
avaluar-ne el nivell de satisfacció, mitjançant la Comissió de Seguiment.
La Comissió de Seguiment, estarà formada per tres membres de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, i tres membres de la Diputació de Barcelona.
La periodicitat de la Comissió de Seguiment serà anual, i les funcions de la Comissió de
Seguiment seran avaluar-ne el nivell de satisfacció dels casos portats a terme, valorar i
decidir sobre aquells casos que requereixin una especial atenció, proposar les millores
oportunes, a més d’elaborar la corresponent memòria.
ANNEX II
Sol·licitud
1 Dades personals
Nom i cognoms

DNI

Domicili (carrer, plaça)

Número

Pis

Població

Codi postal

Telèfon fix

Adreça electrònica

Porta

Telèfon mòbil

2 Fets i motivació de la petició
Que............................................................., en la condició d’interessat/da d’acord amb el que
preveu l’apartat 3 de l’article 235-49 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, manifesta que va
ingressar o néixer a la Casa Provincial de la Maternitat el dia ......... del mes.................de
l’any......... i desconeix els seus antecedents biològics.
3 Sol·licitud
Que se li facilitin les dades sobre la seva filiació biològica, i amb aquesta finalitat, s’iniciï
voluntàriament el procediment confidencial de mediació, previ a la revelació prevista a
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l’esmentat precepte de la Llei 25/2010, de 29 de juliol del llibre II del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a la persona i la família.
Signatura
Barcelona, ....... d.......................................... de 20.....
4 Relació de documents aportats
ANNEX III
ACTA INICIAL I D’ACCEPTACIÓ DE LA MEDIACIÓ EN LA RECERCA DELS ORÍGENS
Número d’expedient

Dades de la reunió
Data:

Hora:

Mediador/a

Sol·licitant de les dades de filiació biològica
Nom i cognoms:

Localitat de residència:

Data i hora de naixement:

Lloc de naixement:

DNI

Objecte de la mediació
El/la mediador/a de la Diputació de Barcelona m’ha informat que:
El present procediment, no jurisdiccional, és de caràcter voluntari i confidencial i s’adreça a
informar tant a la persona adoptada, com als seus familiars biològics, de les respectives
circumstàncies familiars i socials, i de l’actitud manifestada per l’altra part en relació a una
possible trobada, i està emparat en l’apartat tercer de l’article 235-49 de la Llei 25/2010, de
29 de juliol i en el Conveni signat entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya el dia ...............
Manifesto
Que accepto participar en el procediment de mediació en els termes que estableix l’article
esmentat i el dit Conveni.
Nombre de sessions previstes

Important
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Transcorregut 15 dies des del darrer contacte amb el mediador/a sense que la persona
sol·licitant hagi acudit a les citacions ni s’hagi posat en contacte, s’entendrà que ha desistit
de la seva petició i el mediador/a donarà per finalitzada la seva intervenció.
Per analogia amb l’article 7, capítol II de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en
l’àmbit del dret privat: “Confidencialitat:
1. Totes les persones que intervenen en el procediment de mediació tenen l'obligació de no
revelar les informacions que coneguin a conseqüència d'aquesta mediació. Tant els
mediadors com els tècnics que participin en el procediment estan obligats a la
confidencialitat pel secret professional.
2. Les parts en un procés de mediació no poden sol·licitar en judici ni en actes d'instrucció
judicial la declaració del mediador o mediadora com a perit o testimoni d'una de les parts,
per tal de no comprometre la seva neutralitat, sens perjudici del que estableix la legislació
penal i processal.
3. Les actes que s'elaboren al llarg del procediment de mediació tenen caràcter reservat.
4. No està subjecta al deure de confidencialitat la informació obtinguda en el curs de la
mediació que:
a) No està personalitzada i s'utilitza per a finalitats de formació o recerca.
b) Comporta una amenaça per a la vida o la integritat física o psíquica d'una
persona.
5. La persona mediadora, si té dades que revelen l'existència d'una amenaça per a la vida o
la integritat física o psíquica d'una persona o de fets delictius perseguibles d'ofici, ha d'aturar
el procediment de mediació i n'ha d'informar les autoritats judicials.”
Característiques del procediment
Aquest procediment s’estableix d’acord amb el Conveni signat amb la Generalitat de
Catalunya el dia .......... i els fonament bàsics de la Llei 15/2009, de 22 de juliol de mediació
en l’àmbit del dret privat, i es regeix pels principis següents:
1.

La mediació és un procés voluntari. El/la mediador/a ha d’ajudar les parts a estudiar
cadascuna de les circumstàncies que els afecten des d’un context afavoridor per als
interessos comuns, que faciliti una possible trobada satisfactòria per a cadascú. El/la
mediador/a ha de conduir el procediment en un context de neutralitat i imparcialitat,
sense influir en les decisions de les parts.

2.

Les parts són les protagonistes de la presa de les decisions i tenen l’última
responsabilitat sobre la celebració d’una possible trobada entre elles.

3.

És objectiu fonamental en el procediment de mediació vetllar per l’interès dels menors
o de les persones discapacitades, en cas que hi concorrin.

4.

Tota la informació, tant oral com escrita, ha de ser confidencial. Les parts es
comprometen a mantenir-ne el secret i accepten que aquesta informació no pot ser
aportada com a prova davant del jutge; així mateix es comprometen a no citar els
mediadors com a testimoni ni perits en qualsevol procediment referent a un futur
conflicte. S’exceptuen d’aquesta confidencialitat: a) la informació no personalitzada i
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utilitzada per a finalitats de formació o recerca; b) la informació que comporta una
amenaça per a la vida o integritat física o psíquica d’una persona.
5.

Les parts poden aportar la informació necessària perquè tant elles com el/la
mediador/a puguin estudiar totes les circumstàncies que els afecten i tractar-los amb
el coneixement adequat.

6.

El coordinador de l’Equip mediador assistirà personalment a les reunions de mediació
i podrà designar a algun altre membre perquè el substitueixi en cas d’absència per
malaltia o descans del personal. Es poden utilitzar mitjans tècnics que facilitin la
comunicació a distància en situacions excepcionals.

7.

Les parts poden, si ho consideren necessari o convenient, demanar la suspensió del
procés de mediació per fer consultes al seu advocat o advocada o qualsevol altre
professional.

8.

Cada sessió ha de tenir una durada màxima de 90 minuts. El període de sessions no
pot ser superior a 60 dies hàbil.. El/la mediador/a ha de fer una aproximació del
nombre de sessions previstes per portar a terme la mediació.

9.

El/la mediador/a ha de facilitar la informació pertinent a les persones que s’acullen a
la mediació, que gaudirà del benefici de gratuïtat, essent a càrrec de les parts
aquelles despeses alienes a la prestació del servei.

10. En acabar el procediment, cada part i el mediador/a han de signar una acta en què es
recullin tots els punts de la possible trobada amb l’altra part. En cas, de que les parts
desitgin trobar-se comptant amb l’assistència d’una persona de l’Equip Mediador,
l’acta final recollirà aquesta circumstància. Si una de les parts no està conforme en la
celebració de la reunió, l’acta final recollirà aquest extrem, i es podran facilitar a la
persona adoptada les dades que es tinguin sobre la seva filiació biològica, tal com
preveu l’article 235-49 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol.
I, per a que així consti, s’estén aquesta acta amb un exemplar per a cadascuna de les parts,
a un sol efecte, en el lloc i l’hora indicats.
Signatura del/la sol·licitant

Signatura del/a mediador/a

ANNEX IV
ACTA INICIAL I D’ACCEPTACIÓ DE LA MEDIACIÓ EN LA RECERCA DELS ORÍGENS
Número d’expedient
Dades de la reunió
Data:

Hora:

Mediador/a
Dades del/s progenitor/s biològic/s del sol·licitant
Nom i cognoms:

DNI :

Domicili
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Telèfon
Nom i cognoms
Domicili

DNI:

:

Telèfon

Objecte de la mediació
El/la mediador/a de la Diputació de Barcelona m’ha informat que:
El present procediment, no jurisdiccional, és de caràcter voluntari i confidencial i s’adreça a
informar tant a la persona adoptada, com als seus familiars biològics, de les respectives
circumstàncies familiars i socials, i de l’actitud manifestada per l’altra part en relació a una
possible trobada, i està emparat en l’apartat tercer de l’article 235-49 de la Llei 25/2010, de
29 de juliol i en el Conveni signat entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya el dia ...............
Manifesto
Que accepto participar en el procediment de mediació en els termes que estableix l’article
esmentat i el dit Conveni.
Nombre de sessions previstes
Important
Transcorregut 15 dies des del darrer contacte amb el mediador/a sense que la persona
sol·licitant hagi acudit a les citacions ni s’hagi posat en contacte, s’entendrà que ha desistit
de la seva petició i el mediador/a donarà per finalitzada la seva intervenció.
Per analogia amb l’article 7, capítol II de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en
l’àmbit del dret privat: “Confidencialitat:
1. Totes les persones que intervenen en el procediment de mediació tenen l'obligació de no
revelar les informacions que coneguin a conseqüència d'aquesta mediació. Tant els
mediadors com els tècnics que participin en el procediment estan obligats a la
confidencialitat pel secret professional.
2. Les parts en un procés de mediació no poden sol·licitar en judici ni en actes d'instrucció
judicial la declaració del mediador o mediadora com a perit o testimoni d'una de les parts,
per tal de no comprometre la seva neutralitat, sens perjudici del que estableix la legislació
penal i processal.
3. Les actes que s'elaboren al llarg del procediment de mediació tenen caràcter reservat.
4. No està subjecta al deure de confidencialitat la informació obtinguda en el curs de la
mediació que:
a) No està personalitzada i s'utilitza per a finalitats de formació o recerca.
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b) Comporta una amenaça per a la vida o la integritat física o psíquica d'una
persona.
5. La persona mediadora, si té dades que revelen l'existència d'una amenaça per a la vida o
la integritat física o psíquica d'una persona o de fets delictius perseguibles d'ofici, ha d'aturar
el procediment de mediació i n'ha d'informar les autoritats judicials.”
Característiques del procediment
Aquest procediment s’estableix d’acord amb el Conveni signat amb la Generalitat de
Catalunya el dia .......... i els fonament bàsics de la Llei 15/2009, de 22 de juliol de mediació
en l’àmbit del dret privat, i es regeix pels principis següents:
1.

La mediació és un procés voluntari. El/la mediador/a ha d’ajudar les parts a estudiar
cadascuna de les circumstàncies que els afecten des d’un context afavoridor per als
interessos comuns, que faciliti una possible trobada satisfactòria per a cadascú. El/la
mediador/a ha de conduir el procediment en un context de neutralitat i imparcialitat,
sense influir en les decisions de les parts.

2.

Les parts són les protagonistes de la presa de les decisions i tenen l’última
responsabilitat sobre la celebració d’una possible trobada entre elles.

3.

És objectiu fonamental en el procediment de mediació vetllar per l’interès dels menors o
de les persones discapacitades, en cas que hi concorrin.

4.

Tota la informació, tant oral com escrita, ha de ser confidencial. Les parts es
comprometen a mantenir-ne el secret i accepten que aquesta informació no pot ser
aportada com a prova davant del jutge; així mateix es comprometen a no citar els
mediadors com a testimoni ni perits en qualsevol procediment referent a un futur
conflicte. S’exceptuen d’aquesta confidencialitat: a) la informació no personalitzada i
utilitzada per a finalitats de formació o recerca; b) la informació que comporta una
amenaça per a la vida o integritat física o psíquica d’una persona.

5.

Les parts poden aportar la informació necessària perquè tant elles com el/la mediador/a
puguin estudiar totes les circumstàncies que els afecten i tractar-los amb el
coneixement adequat.

6.

El coordinador de l’Equip mediador assistirà personalment a les reunions de mediació i
podrà designar a algun altre membre perquè el substitueixi en cas d’absència per
malaltia o descans del personal. Es poden utilitzar mitjans tècnics que facilitin la
comunicació a distància en situacions excepcionals.

7.

Les parts poden, si ho consideren necessari o convenient, demanar la suspensió del
procés de mediació per fer consultes al seu advocat o advocada o qualsevol altre
professional.

8.

Cada sessió ha de tenir una durada màxima de 90 minuts. El període de sessions no
pot ser superior a 60 dies hàbil.. El/la mediador/a ha de fer una aproximació del nombre
de sessions previstes per portar a terme la mediació.

9.

El/la mediador/a ha de facilitar la informació pertinent a les persones que s’acullen a la
mediació, que gaudirà del benefici de gratuïtat, essent a càrrec de les parts aquelles
despeses alienes a la prestació del servei.
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10. En acabar el procediment, cada part i el mediador/a han de signar una acta en què es
recullin tots els punts de la possible trobada amb l’altra part. En cas, de que les parts
desitgin trobar-se comptant amb l’assistència d’una persona de l’Equip Mediador, l’acta
final recollirà aquesta circumstància. Si una de les parts no està conforme en la
celebració de la reunió, l’acta final recollirà aquest extrem, i es podran facilitar a la
persona adoptada les dades que es tinguin sobre la seva filiació biològica, tal com
preveu l’article 235-49 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol.
I, per a que així consti, s’estén aquesta acta amb un exemplar per a cadascuna de les parts,
a un sol efecte, en el lloc i l’hora indicats.
Signatura del/s progenitor/s biològic/s

Signatura del/a mediador/a

ANNEX V
ACTA FINAL DE LA MEDIACIÓ EN LA RECERCA DELS ORÍGENS BIOLÒGICS
Número d’expedient

Dades de la reunió
Data:

Hora:

Mediador/a
Persones reunides
Nom i cognoms:
Nom i cognoms:

Parentesc familiar:
Parentesc familiar:

Nom i cognoms:

Parentesc familiar:

Nom i cognoms:

Parentesc familiar:

Nom i cognoms:

Parentesc familiar:

Nom i cognoms:

Parentesc familiar:

Resultat de la mediació

I, per a que així consti, s’estén aquesta acta amb un exemplar per cadascuna de les parts, a
un sol efecte, en el lloc i l’hora indicats.
Signatura de les parts

Signatura del/a mediador/a”

Tercer.- FACULTAR, tan àmpliament com sigui possible en dret, a la vicepresidenta
4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, per a que pugui dictar
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quantes instruccions i/o resolucions siguin necessàries, en desenvolupament del
present encàrrec de gestió.
Quart.- PUBLICAR íntegrament el present conveni, una vegada formalitzat, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
I el Ple n’acordà, 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
dues mocions que es presenten al Ple.
1.- MOCIÓ que presenten els Grups Polítics de la Diputació de Barcelona en
relació al dret de vot no presencial dels electes locals.
Els diputats sotasignants, en la seva qualitat de Portaveus dels Grups de
Convergència i Unió (CiU), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal
(PSC-PM), Partit Popular de Catalunya (PPC), Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUiA-E) i Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), presenten, per a la seva discussió i votació al
proper Ple ordinari de la corporació, la següent:
MOCIÓ SOBRE LA DELEGACIÓ DE VOT DELS I LES
REPRESENTANTS ELECTES MUNICIPALS
I. El vot dels electes locals és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral amb la
familiar també ho és. És per això, que quan una regidora o un regidor està de baixa
per maternitat o paternitat i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal,
perd la capacitat d’exercir el seu dret de vot en els plens municipals i, per tant, també
es perd la representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va
ser escollit o escollida. El mateix succeeix en el cas dels electes locals membres dels
plenaris dels Consells Comarcals o de les Diputacions.
II. Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat
Efectiva de Dones i Homes, els Poders Públics han d’establir mesures que garanteixin
la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons
la Disposició Final Setena de la mateixa, el Govern ha de promoure els acords
necessaris per iniciar un procés de modificació de la legislació vigent amb la finalitat de
possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes.
III. A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés de Diputats ja
han aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. En
canvi, a data d’avui, encara no s’ha adaptat aquesta legislació als Ajuntaments, els
Consells Comarcals i les Diputacions. Fet que crea un greuge comparatiu entre els
diferents òrgans de govern democràtics.
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IV. Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació
no poden votar als plens municipals o als plens dels organismes supralocals que
també estan integrats per representants electes.
V. Segons l’Informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la
Universitat de Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria
tres maneres de poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec
electes pel següent de la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena
representativitat institucional. La segona opció seria utilitzar les tecnologies actuals
com a eines per suplir la presència dels electes i poder votar de forma telemàtica. I la
tercera i darrera, consistiria en delegar el vot en una altra persona del consistori.
Per tot això, i d’acord amb el que disposa el Reglament Orgànic, la Diputació de
Barcelona vol manifestar el seu posicionament i aprovar la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Ple de la Diputació de Barcelona acorda
1. Impulsar la demanda de modificació de la Llei de Bases del Règim Local per a que
un càrrec electe pugui delegar el seu vot en cas de baixa per maternitat, paternitat o
per malaltia greu, utilitzant un mètode que no comporti cap despesa suplementària als
ajuntaments o les Diputacions.
2. Instar l’Estat a que promogui l’acord que permeti delegar el vot en plens municipals
o d’altres organismes supralocals, mitjançant una manera adient, per tal de poder
exercir el dret de vot en cas de baixa per maternitat, paternitat o malaltia greu.
3. Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres legislatives
que es predisposin amb la sensibilitat i la receptivitat que reclama un consens suficient
per assolir aquest objectiu.
4. Donar trasllat d’aquests acords a la Presidència del Govern espanyol, a la
Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Senat, a la Presidència del
Parlament de Catalunya, als Ajuntaments de la demarcació de Barcelona, a tots els
grups parlamentaris i a les dues entitats municipalistes.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Tot seguit es dóna lectura a la segona Moció que presenten els grups de CiU, PSC,
ICV-EUiA-E i ERC-AM per demanar la continuïtat del compromís econòmic de
l’Estat amb el Servei local de teleassistència dels ajuntaments.
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MOCIÓ DELS GRUPS DE CiU, PSC, ICV-EUiA I ERC-AM DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER DEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL COMPROMÍS ECONÒMIC
DE L’ESTAT AMB EL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA DELS
AJUNTAMENTS
Els nostres ajuntaments, amb el transcurs del temps, han ampliat i especialitzat
l’atenció que ofereixen a la ciutadania en l’àmbit dels serveis socials. Un exemple n’és
els serveis de teleassistència, un servei de prevenció i atenció social primària que
serveix per posar a disposició de la gent gran o amb dependència un dispositiu
d’alarma que s’activa en cas d’emergència o necessitat, les 24 hores del dia. Una de
les principals virtuts del servei és que permet a les persones usuàries mantenir-se al
seu entorn habitual, el que dóna més qualitat de vida a molta gent gran, sovint
principals usuaris del sistema. Per aquest motiu, els serveis locals de teleassistència
esdevenen un instrument bàsic per a les polítiques d’atenció a les persones i, per tant,
la seva continuïtat en el futur és necessària i imprescindible.
En la prestació d’aquest servei, de la mateixa manera que succeeix en molts d’altres,
la Diputació de Barcelona hi ha tingut un paper important de coordinació i de
finançament d’una part del servei, des de la seva posada en marxa l’any 2005. Va ser
en aquell any quan la Diputació va subscriure el conveni específic de col·laboració
entre l’IMSERSO i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el que
ha configurat el marc de cooperació sota el qual s’ha concretat la prestació del servei,
juntament amb els ajuntaments. Aquesta cooperació s’ha traduït, al llarg dels anys, en
un suport explícit per part d’aquestes administracions amb els serveis locals de
teleassistència. L’IMSERSO, d’una banda, ha participat d’un finançament, en proporció
variable i decreixent amb el temps (la seva aportació representava el 48,04% del total
l’any 2008; enguany representa el 28,38%, amb un total de 3.734.239, 24€), però que
ha estat clau per a la viabilitat del sistema. Per la seva banda, la FEMP ha estat
l’encarregada de fer la contractació del servei que ha donat garanties i facilitats a les
entitats locals interessades en començar a prestar aquest servei d’atenció social
bàsica. La Diputació i els propis ajuntaments s’hi han compromès aportant una part
important del finançament, en aquest cas creixent amb el pas dels anys (els
ajuntaments feien una aportació econòmica del 25% del total el 2008, en l’actualitat del
42%; mentre que la Diputació un 21,38% el 2008 i en l’actualitat un 29,62%).
En definitiva, per tant, ens sembla un exemple paradigmàtic d’unió d’esforços i
compromisos en un àmbit que requereix una especial sensibilitat per part de les
administracions públiques. I que requereix una atenció especial en temps difícils com
els actuals en els quals aquests serveis es converteixen en pilars del benestar per a la
ciutadania, serveis que són prestats mitjançant l’administració més propera a la
població, que són els ajuntaments, els que coneixen de primera mà les dificultats que
pateix la seva gent, i que en aquests moments no poden veure perillar l’aportació
econòmica que reben d’instàncies governamentals superiors, no poden veure perillar
el model de cooperació utilitzat fins avui i que tan exitós ha resultat des del punt de
vista de l’acollida que ha tingut per part de la ciutadania.
En nombre de serveis, la tendència al llarg dels anys ha estat creixent a la demarcació:
4.868 serveis l’any 2005, 28.473 l’any 2007, 51.046 el 2009, 61.186 l’any passat, el
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2011, fins arribar a les previsions que aquesta mateixa casa ha fet de cara a l’any
vinent, fixant fins a 62.000 el nombre de serveis.
La corresponsabilitat ha estat la clau de l’èxit en la prestació dels serveis locals de
teleassistència i, en moments pressupostaris i financers més que delicats i alhora
tensos per a tots els ajuntaments, com serà també l’any vinent, no podem deixar
perdre el compromís de cap de les parts que han fet possible el desenvolupament
d’aquesta cooperació, tampoc de les administracions supralocals.
Per tots aquests motius, el grup d’ERC-AM proposa al Ple de la Diputació de
Barcelona l’aprovació dels següents acords:
PRIMER. Manifestar la conformitat de la Diputació de Barcelona amb l’evolució i el
funcionament del Servei Local de Teleassistència que s’ha dut a terme fins ara. Aquest
és un servei que dóna cobertura al dret a l’atenció assistencial de les persones grans o
discapacitades que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat en els municipis i
que, per tant, és de gran importància i utilitat.
SEGON. Expressar el convenciment que el model de cooperació i de cofinançament
entre l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de Barcelona ha possibilitat la prestació del
servei de teleassistència a la ciutadania dels municipis de la demarcació. Considerem
que aquest model és l’adequat i cal prorrogar-lo de cara als propers exercicis, tenint en
compte, a més, la pressió pressupostària i financera que ja estan suportant els
ajuntaments.
TERCER. Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que mantingui el seu compromís, i la
corresponent aportació pressupostària vers el Servei Local de Teleassistència per a
l’exercici del 2013. Ja que l’atenció domiciliària permet a milers de ciutadans gaudir
d’un sistema de prevenció i avís davant d’emergències sanitàries o bàsiques, un servei
irrenunciable en els nostres pobles i ciutats del segle XXI.
QUART. Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, a l’IMSERSO, a la
FEMP i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, sol.licita l’ús de la paraula per
explicar el contingut de la Moció. La finalitat d’aquesta, comença dient, és garantir la
continuïtat del compromís econòmic de l’Estat amb l’SLT. Tots vostès coneixen a
bastament els grans beneficis que aporta aquest servei de teleassistència. Són serveis
que ofereixen un servei de prevenció i atenció primària a les persones grans o amb
algun tipus de dependència i són de gran utilitat tant per a l’autonomia de les persones
com per augmentar la qualitat de vida de les persones que es veuen en la necessitat
de sol·licitar aquest tipus de servei. Per tant, nosaltres creiem que és molt positiu que
es pugui continuar mantenint i quan hem pogut veure, com s’ha anat finançant des del
2005, que era amb una participació de l’IMSERSO, una participació de la FEMP i una
participació de les diputacions i els ajuntaments, hem pogut veure que en els
pressupostos de l’Estat, que estan ara en fase d’al·legacions i, per això, l’oportunitat
d’aquesta moció, doncs no hi ha cap partida per tal que es pugui continuar incorporant
la participació de l’Estat en aquest servei de teleassistència.
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Aquest sistema de finançament des del 2005, que es basava en un conveni que ha
estat prorrogat en alguna ocasió i que no està clar que es pogués continuar prorrogant,
però que, en tot cas, podria haver estat substituït per un altre conveni i, per tant, el que
nosaltres demanem en aquesta moció és que es trobi la fórmula adequada per tal que
el Govern central continuï contribuint a la tasca de poder finançar aquest servei de
teleassistència.
Per tant, ens sembla que la causa s’ho val, que les persones que reben aquest servei
són persones especialment vulnerables, que no pot ser que no hi hagi diners mai per a
res i menys per a aquests tipus de serveis que són bàsics per a la qualitat de vida de
les persones que els utilitzen o els necessiten i, per tant, demanem que hi hagi
aquesta participació i que es trameti, a les administracions oportunes, com s’ha llegit fa
uns instants, per tal que siguin sensibles a aquesta petició de la Diputació de
Barcelona.
A continuació, el president del Grup d’ICV-EUiA-E, d’aquesta Corporació, Sr.
Funes, sol.licita l’ús de la paraula per per manifestar (lògicament) el nostre suport a la
moció i remarcar dos elements que per a nosaltres són claus. El primer és que estem
parlant d’un dret de ciutadania.
Estem parlant d’un dret reconegut legalment als ciutadans i les ciutadanes i, per tant,
crec que les administracions públiques si alguna cosa hem de fer és garantir que els
drets dels ciutadans es compleixen i, hem de buscar les fórmules que siguin
necessàries per mantenir aquest tipus de servei que, entre altres coses, és, jo crec (o
és la meva humil opinió, però crec que la podria compartir la majoria de la gent que
estem aquí), un dels serveis socials més exitosos de la història del desplegament
municipal. Estem parlant d’un servei que ha crescut exponencialment i que permet, a
molts ciutadans i moltes ciutadanes dels nostres municipis, continuar vivint al seu
entorn, continuar vivint amb la seva gent i retardar al màxim possible el seu
internament en un servei residencial o un altre servei específic que, alhora, és molt
més car per a l’Administració pública que el servei de prestació pròxima que és l’SLT.
Per tant, afegeix, em sembla que per una qüestió de proximitat, de recerca i resolució
de situacions de necessitat d’autonomia personal, però també una situació d’estalvi, és
oportú que reclamem que aquella responsabilitat que tenen les administracions
supramunicipals, però especialment l’Estat i la Generalitat, que és mantenir el
finançament, que almenys facin això. Els ajuntaments ja farem, ja prestarem el servei
de teleassistència; l’administració supramunicipal, en aquest cas la Diputació, ja
ajudarem a què els ajuntaments el prestin, però a ser possible l’Estat i la Generalitat
no se’n poden desentendre, especialment en aquest cas. L’Estat no es pot
desentendre de la prestació d’aquest servei i, per tant, donem total suport a la moció.
Tot seguit, la Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup Popular, Sr.
Villagrasa, pe manifestar “Nosotros compartimos el espíritu de la moción presentada
por parte del señor Portabella y el importante desarrollo objetivo del SLT para ayudar a
aquellas personas destinatarias de dicho servicio, pero nosotros haremos abstención
y lo voy a motivar.
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En los puntos 1 y 2 de la moción, estaríamos totalmente de acuerdo y votaríamos a
favor pero, en el punto número 3, no es que estemos en contra, al contrario. Si el
Estado hiciese un esfuerzo presupuestario y económico para poder desarrollar mejor
ese servicio, evidentemente lo apoyaríamos, pero todos ustedes saben bien que el
convenio que se firmó por parte del Ministerio y la FEMP era de carácter excepcional,
por un año y, además, era improrrogable. Y hay que recordar que, en materia de
teleasistencia y de servicios sociales, quien tiene la competencia es la Generalitat y la
competencia en servicios sociales y básicos corresponde a los entes locales, que se
han de financiar a través del contrato programa con la Generalitat. Y hoy votamos esta
moción teniendo en cuenta que se han hecho declaraciones en otro sentido e incluso
despreciando la ayuda del Ministerio, y recordaré unas declaraciones del consejero
Claries i González, que decía textualmente: “Sembla estrany que el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esports estigui desenvolupant el tema de la
teleassistència quan la Generalitat és qui té competència exclusiva i seria lògic que, en
tot cas, ho faci l’Administració local, que és qui té la competència.” Y hay que recordar
estas palabras porque hoy estamos votando otra cosa muy diferente de lo que decía el
consejero.
Y lo que hay que exigir, ahora sí, al nuevo Gobierno de la Generalitat de Cataluña es
que priorice el gasto en aquello que es urgente y necesario, como por ejemplo la
teleasistencia y, vistos los resultados de las elecciones, ahora toca lo que toca, que es
afrontar los problemas reales de las personas, luchar contra la crisis y no derrochar
dinero en temas identitarios, que nos cuestan muchos millones a las arcas públicas
pero no resuelven el día a día del ciudadano”.
A continuació intervé el portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, per qualificar
aquesta moció, en tot cas d’excessivament suau i moderada. Deixeu-me ser un pèl
més radical amb el que estem dient, manifesta.
Estem parlant que l’Estat deixa de posar 300 milions d’euros en els seus
pressupostos. Què són 300 milions d’euros en el marc del Pressupost de l’Estat? Una
gota en el mar. Em sobta que ens instal·lem en el debat de competències. És
interessant parlar del debat de competències, però jo prefereixo entrar en el debat de
les persones, entrar en el debat de la gent, entrar en el debat dels problemes
quotidians.
A Granollers hi ha 1.200 persones (perdoneu que sempre parli de Granollers, però és
que no puc fer-hi més) amb teleassistències. És el cas més important d’èxit en
polítiques socials, sense cap mena de dubte, per molts motius. Primer, perquè més
enllà de discutir competències vam discutir incumbències, vam discutir sobre el que
ens importava i el que ens importava és la gent, i per això es va tancar un acord entre
Estat i FEMP i, llavors, entre Estat, Diputació de Barcelona i ajuntaments perquè el
que ens importava no era tant d’on venien els diners sinó quins eren els programes
que es proposaven i aquest és un programa important, és un programa que només es
pot desenvolupar a partir de la col·laboració institucional. L’Ajuntament de Tordera, per
posar-ne un, difícilment podria tenir, o el de Granollers, en solitari aquest programa.
Seria impossible. És un cas clar en què la Diputació de Barcelona i els organismes de
caràcter supramunicipal tenen un paper central unificant esforços, unificant costos i,
per tant, buscant la força de la suma per tal de reduir despeses i poder serveis que, en

101

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

solitari, cap municipi no podria fer. És un cas clar no només d’èxit social sinó també
d’èxit institucional. Evidentment, com més socis hi hagi, millor i si entra la Generalitat
seria un bon element, també, però, en tot cas, avui (dissortadament) la discussió no és
aquesta.
La discussió és que es treuen 300 milions d’euros d’un pressupost de l’Estat que no sé
ni quants zeros té, però que deu tenir-ne bastants. Insisteixo, és un servei assequible,
útil i innovador. Fa que la gent gran pugui romandre a casa seva, al seu entorn, sense
haver-se de desplaçar, sense buscar històries rares, evitant l’aïllament i apostant
directament per la seva autonomia donant a la gent una cosa que és essencial:
seguretat i confiança. Quan, en campanyes electorals, fem el porta a porta m’agrada
veure com la gent gran, quan m’obre, porta teleassistències. Surto més tranquil i sé
que la seva família també està més tranquil·la. Es tracta de lluitar contra la
vulnerabilitat. El drama més gran que he viscut com a alcalde ha estat quan (i
segurament ens ha passat a tots) te truquen i et diuen: “La senyora J., del carrer X,
número X, fa una setmana que estava morta i no ho sabíem.” Es tracta d’evitar la
vulnerabilitat, l’aïllament d’una societat que avui tendeix (dissortadament) a trencar
vincles. La teleassistència és alguna cosa més que un servei, és un element que
genera vincles, que relaciona la gent gran amb la societat, és un dret que ens hem
guanyat i que no podem deixar perdre i, evidentment, al voltant d’aquest dret i al
voltant, per exemple, de l’atenció domiciliària es genera gran part de les polítiques
socials que fem els ajuntaments.
Jo demanaria, de la sensibilitat dels amics del PPC, el següent: poseu aquest tema
com a prioritat, poseu-lo i convenceu el Govern que aquest és un element que permet
mostrar als ajuntaments quina és la via que s’ha de seguir en matèria de polítiques
socials, el Govern de l’Estat, i per tant que pot incidir en els milers de municipis de
l’Estat. És alguna cosa més que diners, és un itinerari, és una guia, és a dir, aquest és
l’itinerari, aquest és el camí i, per tant, us demano no només que no us absteniu, us
demano que voteu i us demano que tingueu una actitud activa en el debat
parlamentari. Es tracta d’evitar una cosa que alguns intuïm a tocar, com és la fractura
de la societat, eh?, com és deixar gent fora de la societat. Des d’aquest punt de vista,
jo volia agrair a la diputada Conesa el fet que ja ha anunciat als ajuntaments de la
província que la Diputació no ens deixarà sols i que estarà al costat d’aquest servei,
que és imprescindible per evitar aquest factor de vulnerabilitat i d’aïllament de la nostra
gent gran.
El Sr. García Cañizares, portaveu del Grup de CiU, intervé a continuació per
manifestar que el discurs, evidentment, ha de girar al voltant de les 61.129 persones
de la demarcació que utilitzen la teleassistència i és evident que no pot sortir d’aquest
àmbit el discurs. Una altra cosa és com el financem, de qui és la competència i qui
posa els diners.
És evident que la competència és municipal, per tant, de l’Administració local, i d’aquí
l’acord del Govern de l’Estat amb la FEMP. Diguem-ne que no hi ha hagut mai cap
dubte sobre de qui és la competència. Per tant, penso que els discursos al voltant de
la competència i en què es gasta els diners la Generalitat i què diu el conseller Claries
respecte de com arriben els diners són sobrers davant de la necessitat de milers de
ciutadans del país i, en aquest cas, de la nostra demarcació que ho necessiten. En tot
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cas, si entréssim en aquest discurs, hauríem de pensar si els diners que arriben de
l’Estat són els diners que haurien d’arribar a l’Administració de la Generalitat o no ho
són. Per tant, no és un tema de competències estrictes sinó de quina quantitat pot
utilitzar el Govern de Catalunya davant les necessitats socials del país.
Però aquest discurs no és el que avui es planteja. La voluntat d’aquesta moció és
aconseguir ser més eficaços en la seguretat i, sobretot, en la prevenció perquè és un
servei municipal de prevenció de riscos de persones que estan en una situació de
dependència (de fet, això va lligat a la dependència). Durant un temps, hi ha hagut i ha
estat possible passar dels 3.800 del 2005 fins als 61.129 que tenim ara gràcies a
acords amb l’IMSERSO, els ajuntaments i la Diputació, i ha estat una història d’èxit i
això ho hem de remarcar en aquest Plenari. En tot cas, la reducció que ens proposa
l’IMSERSO és d’un 29% del total (estem parlant d’una quantitat de 3.700.000 euros
aproximadament) i la nostra obligació (i aquí vull fer més incidència) és mantenir i
garantir aquest servei. I aquí també podem parlar d’èxit del Govern de la Diputació i
destacar, especialment, la feina que ha fet l’equip d’Atenció a les Persones (tant
l’equip polític com l’equip tècnic i professional). Davant d’aquesta situació, el que s’ha
fet és un nou concurs molt rigorós i que ha donat un resultat que crec que és el que
ens ha d’importar als ajuntaments. Hem passat dels 19,31 euros per aparell i mes als
16,35, la qual cosa suposa que els ajuntaments, finalment, haurem aconseguit que el
preu, que era de 8,11 passi a ser de 8,66, és a dir que, al final, des de l’equip d’Atenció
a les Persones de la Diputació de Barcelona haurem aconseguit quelcom que és una
mostra d’eficiència i d’eficàcia. Malgrat que hem perdut una quantitat molt important
que venia de l’IMSERSO, hem aconseguit minimitzar molt el preu al ciutadà o la
ciutadana que utilitza la teleassistència i, per tant, als ajuntaments. Diguem-ne que
aquesta és l’obligació que té el Govern de la Diputació de Barcelona, l’obligació que
tenim tots plegats envers les persones de la nostra demarcació i tot el que no sigui
això és sobrer i innecessari.
I el que ens importa i el que ens convé és saber què està passant als municipis i a la
nostra gent i aprofito, en tot cas, per dir que estem a favor de la moció, que tant debò
seguís havent-hi un acord entre la FEMP i la Diputació de Barcelona, que si això fos
així encara abaratiríem més el preu dels municipis i, per tant, de les persones
usuàries, però que el que s’ha fet des del Govern de la Diputació i des de l’Área
d’Atenció a les Persones i, per tant, el diputat Mayoral feia referència a la
Vicepresidència de Serveis a les Persones, s’ha d’agrair aquesta feina perquè, al final,
el que ens demanen els ciutadans i els municipis és que siguem eficaços i eficients i
que els serveis se segueixin donant malgrat que les situacions econòmiques siguin les
que siguin i malgrat qui té o no les competències. Per tant, el nostre vot a favor i la
nostra felicitació tant a l’equip polític com l’equip tècnic de l’Área d’Atenció a les
Persones i, personalitzat, a la vicepresidenta Mercè Conesa.
I el Ple n’acordà, per majoria absoluta, l’aprovació, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Socialista de
Catalunya, d'Iniciativa per Catalunya - Verds, i d'Esquerra Republicana per Catalunya i
l’abstenció dels diputats assistents del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 43
vots a favor i 6 abstencions.
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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 9015 al 10204 de l’any 2012 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponents a les sessions ordinàries de data 11 i 25 d’octubre de 2012.
Obert el capítol de Precs i Preguntes, el portaveu del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr.
Mañas, formula un prec per expressar el malestar perquè encara no s’ha iniciat la
segona fase del Pla d’ajuts als ajuntaments, que era un compromís polític de tots els
grups d’aquest Plenari i expressar molt més que el nostre malestar sinó el nostre
profund malestar amb el Govern de la Generalitat de Catalunya ja que avui estem a 29
de novembre i s’esgota el termini en què la Generalitat es va comprometre a pagar
aquells diners que la Diputació va destinar perquè la Generalitat pogués fer front als
seus compromisos amb els ajuntaments i, pel que ens consta, aquests diners ni han
estat tornats a la Diputació, tal com es va comprometre, ni hi ha cap calendari creïble
de retorn d’aquests diners a la Diputació de Barcelona.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent
les 12 hores i 45 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 540951 al 541002.
Barcelona, 21 de desembre de 2012

La Secretària General
Petra Mahillo García
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