ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 31 DE GENER DE 2013
A la ciutat de Barcelona, el dia 31 de gener de 2013, 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, Josep Llobet Navarro,
Vicepresident segon, Ferran Civil i Arnabat, Vicepresident tercer, Ramon Riera
Macia,Vicepresidenta quarta, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident cinquè, Antoni
Fogué i Moya, i de les diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amor
i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Elsa Blasco i Riera, Jaume Bosch i Pugès, Andreu
Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc Castells i Berzosa,
Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar Díaz i Romero,
Joaquim Ferrer i Tamayo, Arnau Funes i Romero, Xavier García Albiol, Joan Carles
García i Cañizares, 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, 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 i la
Interventora General, Teresa Raurich Montasell.
Van excusar la seva assistència els Diputats Il.lm. Sr. Manuel Bustos i Garrido, i l’Il.lm.
Sr. Ignasi Giménez i Renom.
Oberta la sessió, la Presidència manifesta que abans d’entrar en l’ordre del dia del Ple
ordinari, es procedirà a la presa de possessió del diputat senyor Jesús Angel García
Bragado, candidat electe per part del PP per la Junta Electoral de Zona de Barcelona,
segons la credencial emesa per la Junta Electoral Central i després d’haver donat
compliment als requisits legalment i reglamentàriament establerts. Tot seguit la
Presidència prega al Sr. García Bragado que s’acosti a la Mesa Presidencial a
l’objecte de prendre-li jurament o promesa del seu càrrec conforme a la fórmula
reglamentària establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.
A continuació, el Sr. García Bragado s’aixeca i lliura la credencial a la Secretària
General, que manifesta que és conforme. Seguidament, s’acosta a la Mesa
Presidencial i el President procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa
establerta en el Reial decret 707/79, de 5 d’abril: “Jureu o prometeu, per la vostra
consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputat de la
Diputació de Barcelona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a

norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. El nou
diputat, el Sr. García Bragado contesta “Si, juro”.
Una vegada llegida la fórmula, el President procedeix a colocar-li la insígnia de la
Diputació de Barcelona i a partir d’aquest moment adquireix la condició de Diputat amb
els honors, drets, privilegis i obligacions pròpies del seu càrrec, i es dirigeix a seure al
seu escó.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que
es transcriu a continuació:
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 20 de
desembre de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
2.- Dictamen que proposa aprovar la incorporació de la Diputació de Barcelona a la
Fundació Catalunya - La Pedrera, Fundació Especial, l’acceptació del càrrec de patró i
la designació de representant.
Secretaria General
Donar compte de:
3.- Dictamen que proposa donar compte del decret de la presidència 11689/12, de 20
de desembre de 2012, relatiu al nomenament dels Vicepresidents primer i tercer,
Il.lms. Srs. Josep Llobet Navarro i Ramon Riera Macià, respectivament, i ratificar la
resta d’acords.
4.- Dictamen que proposa donar compte del decret de la presidència 11687/12, de 20
de desembre de 2012, relatiu als membres de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona.
5.- Dictamen que proposa donar compte del decret de la presidència 11688/12, de 20
de desembre de 2012, relatiu als membres de la Comissió Executiva de la Diputació
de Barcelona.
6.- Dictamen que proposa donar compte del decret de la presidència 11691/12, de 20
de desembre de 2012, relatiu a la retribució del Vicepresident tercer, Il.lm. Sr. Ramon
Riera Macia.

Direcció de Relacions Internacionals
7.- Dictamen que proposa acordar que la Diputació de Barcelona deixi de formar part
de l’associació de dret belga PARTENÀLIA AISBL.
ÀREA DHISENDA I RECURSOS INTERNS
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
Ratificació de:
8.- Decret de la Presidència de data 4 de gener de 2013 que aprova l’Acord de la
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona
relatiu a l’avançament de la paga d’assiduïtat al mes de gener de 2013.
Direcció dels Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
9.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci
Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades).
Servei de Programació
10.- Dictamen que proposa l’aprovació de la convocatòria i del Plec de Bases per
seleccionar l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local 2013-2014.
Organisme de Gestió Tributària
11.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Cubelles, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
12.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Lluçà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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 de les Masies de Voltregà, 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 Mataró, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió 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 d’Olivella, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

16.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
17.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 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.
18.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 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.
19.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Tagamanent, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
20.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
21.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals.
22.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Oficina Tècnica d’Acció Territorial
23.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni de col.laboració per a la
gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, amb els
ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs,
Montcada i Reixac i el Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs.
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 de CIU, ERC-AM i ICV-EUiA-E de la Diputació de
Barcelona de suport a la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya.
2.- MOCIÓ que presenta el Grup polític del PSC de la Diputació de Barcelona pel dret
a decidir.

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.
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 20
de desembre de 2012.
El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 20 de
desembre de 2012, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap, s’aprova la dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
2.- Dictamen de data 19 de gener de 2013, que proposa aprovar la incorporació
de la Diputació de Barcelona a la Fundació Catalunya - La Pedrera, Fundació
Especial, l’acceptació del càrrec de patró i la designació de representant.
Atès que, a l’any 2010, les Caixes de Catalunya, de Tarragona i de Manresa van
acordar la seva fusió, fruit del qual va esdevenir la nova entitat Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa, el nom comercial de la qual va resultar “Catalunya
Caixa".
Atès que la Diputació de Barcelona va ser l’entitat fundadora d’una de les caixes
d’estalvi fusionades, la Caixa de Catalunya, va continuar formant part de la nova entitat
fusionada, i en tal sentit, el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de 28.10.2010, va
acordar la designació de 34, tant titulars com suplents, dels 51 representants de
l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa.
Atès que l’art. 9 de la Llei catalana 9/2012, de 25 de juliol, de modificació del text refós
de la llei de Caixes d’Estalvi de Catalunya, preveia la possibilitat de segregar llurs
activitats financeres i benefico-socials i la transformació de les caixes d’estalvi en
fundacions especials.
Atès que, a l’any 2012, la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa va
transferir la totalitat del seu negoci financer a Catalunya Banc, SA, en compliment de
les disposicions legals vigents i, en conseqüència, es va produir la constitució de dues
entitats separades.
Atès que, d’acord amb els seus estatuts socials, l’entitat financera i mercantil,
Catalunya Banc, SA, és el banc a través del qual Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa exerceix la seva activitat com a entitat de crèdit de forma
indirecta, quedant únicament a la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa
els béns afectats i relacionats i pagats per la seva Obra Social.

Atès que a partir d’aquest procés “Catalunya Caixa” va deixar d’ostentar el control de
l’entitat de crèdit Catalunya Banc,SA i no ostenta a l’actualitat cap participació en la
societat.
Atès que la disposició transitòria final tretzena de la Llei estatal 9/2012, de 14 de
novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit ha modificat els articles 5 i
6 del RDL 11/2010, de 9 de juliol, dels òrgans de govern i altres aspectes del règim
jurídic de les caixes d’estalvi, i ha afegit una disposició transitòria.
Atès que la disposició anteriorment assenyalada i vigent des del 15 de novembre de
2012, preveu que una vegada ha transcorregut el termini de cinc mesos des de la
pèrdua de control per part de la caixa d’estalvis en favor de l’entitat que exerceix
l’activitat financera, aquesta caixa d’estalvis quedarà automàticament transformada en
fundació especial, i, en conseqüència, es procedirà a dissoldre automàticament tots els
seus òrgans de govern, amb el benentès que els òrgan de l’Estat o Comunitat
autònoma que exerceixen el protectorat de les referides caixes d’estalvi hauran de
nomenar una comissió gestora.
Atès que un cop es van donar les circumstàncies previstes a la normativa catalana,
però incompleta la transformació, el Govern de la Generalitat de Catalunya, per
resolució ECO/2572/2012, de 23 de novembre, del Departament d’Economia i
Coneixement (DOGC 6262 de 27.11.2012), va declarar que la Caixa d’Estalvis
“Catalunya Caixa” havia incorregut en causa de dissolució dels seus òrgans de govern,
quedant automàticament transformada en fundació especial; quedant suspesos, amb
efectes de la mateixa data, tots els poders conferits pels òrgans de l’entitat d’estalvi,
així com es va procedir a la constitució de la Comissió gestora i la seva composició,
amb l’encàrrec de reprendre els tràmits que la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa ja havia iniciat per a la seva transformació en fundació especial.
Atès que a la Comissió gestora li corresponia, entre altres facultats, aprovar els
estatuts de la fundació i nomenar el Patronat que ha de regir la fundació especial.
Atès que el 28 de desembre de 2012 la Comissió gestora aprova la composició del
Patronat, en el qual estan representades les següents entitats
-

La Diputació de Barcelona
La Diputació de Tarragona
La Fundació Universitària del Bages
El Banc dels Aliments
La Xarxa de custòdia del Territori
La Fundació Catalana de lluita contra la sida
Omnium Cultural
La Fundació Joan XXIII
La Fundació Futbol club Barcelona

Atès que en la mateixa data, 28 de desembre de 2012, davant Notari es va formalitzar
la transformació de l’entitat Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa en
Fundació de Règim Especial amb el nom de “Fundació Catalunya – La Pedrera,

fundació especial”, i en el mateix acte es va procedir a l’aprovació dels seus estatuts i
la composició del seu primer Patronat.
Atès que la Diputació de Barcelona té interès en formar part d’aquesta nova Fundació,
en tant que els seus objectius són concurrents amb els d’aquesta Corporació, i atès
que va ser aquesta entitat local la fundadora de la Caixa de Catalunya, la Presidència
va lliurar un escrit a l’entitat “Catalunya Caixa” en el qual manifestava la disposició
d’acceptar el càrrec de patró de la Fundació; així com l’aprovació per part de la
Diputació de els actes necessaris per formar part com a patró de la nova fundació
especial.
Atès que és necessari procedir a l’aprovació formal de la incorporació de la Diputació
de Barcelona a la referida fundació especial; així com donar la conformitat als seus
estatuts; a l’acceptació del càrrec de Patró i a la designació del seu representant. I, en
el seu cas, ratificar tots els actes realitzat per la Presidència de la Fundació en el
procés de fundació de la nova entitat fundacional.
Atès que la Fundació Catalunya – La Pedrera, fundació especial, es regula pel que
disposen els seus estatuts; per les disposicions que es regulen en el Text refós de la
Llei de Caixes d’Estalvi de Catalunya, aprovat pel RDL 1/2008, d’11 de març, en la
redacció donada per la llei 9/2012, de 25 de juliol, i, en allò que no hi sigui
incompatible, i per les disposicions que es regulen en la Llei 4/2008, de 24 d’abril, per
la qual s’aprova el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, parcialment modificada per la Llei 7/2012, de 15 de juny.
Atès que la referida Fundació especial, en estar subjecta a la legislació de la
Generalitat de Catalunya referent a les fundacions, i en especial, a la Llei 4/2008, de
24 d’abril, parcialment modificada per la Llei 7/2012, de 15 de juny, ha de constar
inscrita la seva constitució al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya,
trobant-se en aquest moment en fase d’inscripció i d’assignació del NIF corresponent.
Atès que la Carta fundacional es va formalitzar, en data 28 de desembre de 2012,
davant el Notari de Barcelona, Sr. L.M. de S.A. i protocolaritzada amb el núm. xxxx, i a
la qual va quedar incorporat el text dels estatuts que regiran la Fundació especial.
Atès que les finalitats fundacionals són, entre altres, la realització d’accions o activitats
d’interès general de caràcter cultural, social, medioambiental, territorial, científic,
educatiu i de foment de la investigació.
Per tot l’exposat, es considera d’interès la participació de la Diputació de Barcelona en
aquesta Fundació en qualitat de Patró, i és, per això, que es proposa al Ple de la
Corporació la seva incorporació, l’acceptació del càrrec de Patró, l’acceptació dels
seus estatuts i la designació del President de la Diputació de Barcelona en el patronat
de la fundació.
Vista la normativa sobre caixes d’estalvi i la seva transformació en fundacions
especials a què ja s’ha fet referència, 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, i els estatuts de la fundació.

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 LA INCORPORACIÓ de la Diputació de Barcelona, com a
membre de la Fundació Catalunya – La Pedrera, fundació especial, APROVAR ELS
SEUS ESTATUTS REGULADORS, el text dels quals s’acompanya d’annex, i
ACCEPTAR EL CÀRREC DE PATRÓ, d’acord amb les previsions de les normes
legals que la regulen, els seus estatuts i la carta fundacional formalitzada en escriptura
pública el dia 28 de desembre de 2012, amb les obligacions i els drets que es derivin.
Segon.- DESIGNAR l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, President de la
Corporació, com a representant de la Diputació de Barcelona en els òrgans de govern
de la Fundació Catalunya – La Pedrera, fundació especial, a qui es faculta per atorgar
els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en
especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació
Tercer.- FACULTAR la Presidència de la Corporació per dictar les disposicions
complementàries i oportunes per a la deguda efectivitat dels presents acords, tot
ratificant, en allò que calgui, tots els documents i actes que ja s’hagin realitzat en nom
de la Corporació per a la constitució de la Fundació.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords a la Fundació i a la Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
per al seu coneixement i efectes corresponents.
Cinquè.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol resolució o acord que s’oposi o
contradigui els acords precedents.
En relació a aquest Dictamen, la Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del
Grup d’ICV-EUiA-E, Sr. Mañas, que en primer lloc anuncia el vot contrari del seu grup
i manifesta que el procés que avui es conclou amb la designació d’aquest representant
s’inicia amb el procés de bancarització de les caixes d’estalvi del nostre país, procés
que, com vostès saben, no hem compartit des de l’inici i al qual ens hem oposat pel
que significava de canvi de model econòmic en el nostre territori i pel que significava
de renúncia al paper transcendental que les obres socials de les entitats d’estalvis
havien tingut en el nostre país.
No compartim, afegeix, el model de fundació especial que sorgeix d’aquest procés de
bancarització de les antigues caixes d’estalvis. Lamentem que això passi a significar
de facto una privatització d’una part important del patrimoni del nostre país i, en aquest
cas, de la Pedrera. Lamentem que els treballadors i les treballadores de l’entitat
fundadora deixin de tenir representació en aquesta fundació especial que gestionarà el
destí de la Pedrera i per aquests motius votem en contra i admetem, també, que això

no és fruit, tampoc, de la responsabilitat de l’actual Govern sinó que ve de molt més
lluny i que té responsabilitats compartides.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del grup del Partit Socialista de
Catalunya, del Grup del Partit Popular i del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya
i el vot en contra dels diputats assistents del grup polític d'Iniciativa per Catalunya –
Verds, sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 4 vots en contra.
Secretaria General
Donar compte de:
3.- Dictamen de data 15 de gener de 2013, que proposa donar compte del decret
de la presidència 11689/12, de 20 de desembre de 2012, relatiu al nomenament
dels Vicepresidents primer i tercer, Il.lms. Srs. Josep Llobet Navarro i Ramon
Riera Macià, respectivament, i ratificar la resta d’acords.
Atès que el President de la Diputació de Barcelona, en data 15 de juliol de 2011, va
dictar un decret pel qual s’acorda el nomenament dels/les cinc Vicepresidents/tes
d’aquesta corporació, l’objecte del qual és substituir, per ordre rigorós del seu
nomenament a la presidència en els casos de vacant, absència, malaltia i abstenció
legal o reglamentària.
Atès que l’article 266.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
expressament senyala que la Presidència ha de donar compte al Ple, en la primera
sessió que celebri, la resolució referent als/les Vicepresidents/tes.
Atès que el Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Alberto
Fernández Díaz, ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de Diputat i que de
l’esmentat escrit de renúncia s’ha donat per assabentat el Ple de la Diputació de
Barcelona, en sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2012, data efectiva de la
seva renúncia.
Atesa la necessitat de modificar parcialment el Decret de la Presidència de data
7357/11, del 15 de juliol, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament del
Vicepresident primer, Excm. Sr. Alberto Fernández Díaz, com a conseqüència de la
seva renúncia al càrrec de Diputat amb efectes del dia 20 de desembre, i que es
considera oportú nomenar un nou Vicepresident; per la qual cosa, la Presidència
considera necessari nomenar Vicepresident primer a l’Il.lm. Sr. Josep Llobet Navarro i
Vicepresident tercer a l’Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia, en el benentès que el
Vicepresident primer també tindrà la responsabilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
i el Vicepresident tercer l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i article 66.1 del Reial Decret 2568/86,
de 28 de novembre, PROPOSO al Ple l’adopció del següent

ACORD:
“DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret d’aquesta Presidència núm. 11689/12,
de data 20 de desembre de 2012, referent als nomenaments dels/les
Vicepresidents/tes i que, literalment diu:
“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, del 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 i en base als nomenaments dels/de les Diputats/des
que corresponen a les catorze Juntes Electorals de Zona de la província de Barcelona, de
conformitat amb les certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària, es va
procedir a l’elecció i nomenament del President de la Diputació de Barcelona en favor de
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment establert en l’article 207
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general; el qual, prèvia
acceptació i promesa del càrrec i d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre
possessió del seu càrrec de President de la Diputació i de les competències, atribucions,
drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el President de la Diputació de Barcelona va procedir al nomenament de varis
Vicepresidents/tes, amb la finalitat que el substitueixin en els casos de vacant, absència,
malaltia, suspensió del càrrec, impossibilitat, així com en els casos d’abstenció legal o
reglamentària, per ordre rigorós del seu nomenament.
Atès que, en conseqüència amb l’apartat anterior, el President mitjançant Decret 7357/11,
de 15 de juliol, va acordar el nomenament de cinc Vicepresidents.
Atès que el Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Il.lm. Sr. Alberto Fernández
Díaz, ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de Diputat i que de l’esmentat escrit
de renúncia s’ha donat per assabentat el Ple de la Diputació, en sessió ordinària del dia 20
de desembre de 2012, data efectiva de la seva renúncia.
Atesa la necessitat de modificar parcialment el Decret de la Presidència núm. 7357/11, del
15 de juliol, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament del Vicepresident primer,
Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de
Diputat amb efectes del dia 20 de desembre, i que es considera oportú nomenar un
nou Vicepresident; per la qual cosa, la Presidència considera necessari nomenar
Vicepresident primer a l’Il.lm. Sr. Josep Llobet Navarro i Vicepresident tercer a l’Il.lm.
Sr. Ramon Riera Macia, en el benentès que el Vicepresident primer també tindrà la
responsabilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i el Vicepresident tercer l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
estableix, com a òrgan bàsic i necessari en totes les Diputacions provincials, el nomenament
d’un o varis Vicepresidents o Vicepresidentes.
Vist que l’article 34.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que correspon a la Presidència de la Diputació el nomenament dels Vicepresidents
o Vicepresidentes.
Vist que l’article 35.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 90.5 del Decret Legislatiu
2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, regulen que els Vicepresidents o Vicepresidentes substitueixen, per ordre rigorós

del seu nomenament, a la Presidència en els casos de vacant, absència, malaltia,
suspensió, i abstenció legal o reglamentària i així mateix, estableixen que són designats
lliurement per la Presidència entre els membres de la Junta de Govern.
Vist que els articles 66 i 67 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
estableixen que els/les Vicepresidents/tes, seran lliurement nomenats o cessats per la
Presidència, entre els membres de la Junta de Govern, mitjançant Decret, i que correspon
als/a les Vicepresidents/tes substituir a la Presidència en totes les seves funcions, per ordre
rigorós de nomenament, en els casos d’absència, malaltia, suspensió temporal, abstenció o
qualsevol altre impediment que impossibiliti a la Presidència per exercir les seves
atribucions; així com per desenvolupar les funcions de la Presidència en els supòsits de
vacant d’aquesta, fins a la presa de possessió del nou President o Presidenta.
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de data 1 de març de 2011 (DIBA
4/2011).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de
Barcelona,
RESOLC
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE els apartats primer i tercer de la part dispositiva del
decret d’aquesta Presidència núm. 7357/11, de 15 de juliol, pel qual es va acordar nomenar
Vicepresident primer a l’Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, com a conseqüència de la seva
renúncia al càrrec de Diputat, amb efectes del dia 20 de desembre de 2012, data en la qual
es va donar per assabentat el Ple corporatiu de la seva renúncia voluntària.
Segon.- NOMENAR Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, l’Il.lm. Sr. Josep
Llobet Navarro.
Tercer.- RATIFICAR com a Vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, l’Il.lm. Sr.
Ferran Civil i Arnabat.
Quart.- NOMENAR Vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, l’Il.lm. Sr. Ramon
Riera Macia.
Cinquè.- RATIFICAR com a Vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona, la
Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
Sisè.- RATIFICAR com a Vicepresident cinquè de la Diputació de Barcelona, l’Il.lm. Sr.
Antoni Fogué i Moya.
Setè.- Els Vicepresidents i Vicepresidentes anteriorment esmentats substituiran al President
en cas de vacant, absència, malaltia o impossibilitat, o en els casos de abstenció legal o
reglamentària, segons l’ordre rigorós de nomenament; així mateix, ACORDAR que el
Vicepresident primer desenvoluparà totes les funcions de la Presidència, en el supòsit de
vacant d’aquesta, fins a la presa de possessió del nou President o Presidenta.
Vuitè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, dia 20
de desembre de 2012, i prèvia acceptació del càrrec per part dels Vicepresidents nomenats i

PRODUIRÀ plens efectes jurídics fins que la Presidència no acordi la seva revocació o es
produeixi el nomenament d’un nou President o Presidenta.
Novè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona, en la pàgina web d’aquesta, en compliment
del que disposa l’article 66.1 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.
Desè.- DONAR COMPTE al Ple de la present Resolució PER AL SEU CONEIXEMENT I
EFECTES, en compliment del que disposa l’article 66.1 del Reial Decret 2568/1986, del 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.
Onzè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics,
als l’interessats, a la Secretaria general, a la Intervenció general i a la Tresoreria, als
efectes legals oportuns.””

I el Ple en resta assabentat.
4.- Dictamen de data 15 de gener de 2013, que proposa donar compte del decret
de la presidència 11687/12, de 20 de desembre de 2012, relatiu als membres de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Atès que el President de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret núm. 7362/11,
de 15 de juliol, va procedir al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern així com, delegar en aquesta determinades competències pròpies de la
Presidència atorgades a aquesta per la legislació general de règim local o per la
legislació sectorial.
Atesa la necessitat de modificar parcialment el decret de la presidència núm. 7362/11,
de 15 de juliol, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament com a membre de
ple dret de la Junta de Govern a l’Excm. Sr. Alberto Fernández Díaz, com a
conseqüència de la seva renúncia al càrrec de Diputat amb efectes del dia 20 de
desembre esmentat.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i article 66.1 del Reial Decret 2568/86,
de 28 de novembre, PROPOSO al Ple l’adopció del següent
ACORD:
“DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret d’aquesta Presidència núm. 11687/12,
de data 20 de desembre de 2012, en el sentit de nomenar els membres de la Junta de
Govern i que , literalment diu:
“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, del 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 i en base als nomenaments dels Diputats/des que
corresponen a les catorze Juntes Electorals de Zona de la província de Barcelona, de
conformitat amb les certificacions lliurades a la Diputació.

Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària, es va
procedir a l’elecció i nomenament del President de la Diputació de Barcelona en favor de
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment establert en l’article 207
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general; el qual, prèvia
acceptació i jurament del càrrec i d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre
possessió del seu càrrec de President de la Diputació i de les competències, atribucions,
drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el President de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret núm. 7362/11, de 15
de juliol, va procedir al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern així
com, delegar en aquesta determinades competències pròpies de la Presidència atorgades a
aquesta per la legislació general de règim local o per la legislació sectorial.
Atès que el Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Il.lm. Sr. Alberto Fernández
Díaz i membre de ple dret de la Junta de Govern, segons Decret de la Presidència núm.
7362/11, del 15 de juliol, ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de Diputat i que,
de l’esmentat escrit de renúncia, s’ha donat per assabentat el Ple de la Diputació en sessió
ordinària del dia 20 de desembre de 2012, data efectiva de la seva renúncia.
Atesa la necessitat de modificar parcialment el decret de la presidència núm. 7362/11, del
15 de juliol, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament com a membre de ple dret de
la Junta de Govern a l’Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, com a conseqüència de la seva
renúncia al càrrec de Diputat amb efectes del dia 20 de desembre esmentat.
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local
estableix, com a òrgan bàsic i necessari en totes les Diputacions provincials, la constitució
de la Junta de Govern.
Vist que l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local;
l’article 90.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es regula el Text refós de la
llei municipal i de règim local en Catalunya; l’article 9 del vigent Reglament Orgànic de la
Diputació de Barcelona i l’article 72 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
estableixen que la Junta de Govern estarà integrada per la Presidència de l’entitat local, i un
nombre de Diputats o Diputades no superior al terç del nombre legal de membres de la
Diputació, nomenats i separats lliurement per la Presidència.
Vist que l’article 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003,
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 73.1 i 2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals regulen que les
competències de la Junta de Govern són les següents:
a) Assistència a la Presidència en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que la Presidència de la Diputació li delegui.
c) Les competències que expressament li deleguin les lleis.
Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació d’1 de març de 2011 (DIBA 4/2011).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, així com, l’article 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de
Barcelona,

RESOLC
PRIMER.- MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat primer de la part dispositiva del Decret
d’aquesta Presidència núm. 7362/2011, de 15 de juliol, en el sentit de deixar sense efecte el
nomenament de l’Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, com a membre de ple dret de la Junta
de Govern, com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de Diputat, amb efectes del
dia 20 de desembre de 2012, data en què el Ple de la Corporació es va donar per
assabentat de la seva renúncia voluntària.
SEGON.- En conseqüència amb l’apartat anterior, NOMENAR membres de ple dret de la
JUNTA DE GOVERN de la Diputació de Barcelona, als/les Diputats/Diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Il.lm. Sr. Josep Llobet i Navarro
Il.lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia
Il.lm. Sr. Mercè Conesa i Pagès
Il.lm. Sr. Antoni Fogué i Moya
Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Il.lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
Il.lm. Sr. Joaquím Ferrer Tamayo
Il.lm. Sr. Xavier García Albiol
Il.lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri

TERCER.- En conseqüència amb l’apartat anterior, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, amb efectes del dia 20 de desembre de 2012, queda CONSTITUÏDA pels
membres de ple dret següents:

a) President: Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
b) Vocals de ple dret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Il.lm. Sr. Josep Llobet i Navarro
Il.lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia
Il.lm. Sr. Mercè Conesa i Pagès
Il.lm. Sr. Antoni Fogué i Moya
Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Il.lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
Il.lm. Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo
Il.lm. Sr. Xavier García Albiol
Il.lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri

QUART.- ACORDAR que podran assistir a les sessions de la Junta de Govern, amb veu
però sense vot, els/les Diputats/Diputades següents:

1. Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
2. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
3. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
4. Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
5. Il.lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
6. Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
CINQUÈ.- RATIFICAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern, tindran lloc els
dies SEGON I ÚLTIM DIJOUS de cada mes, a les 11 del matí, restant facultada la
Presidència per modificar la data quan les circumstàncies especials així ho aconsellin. Així
mateix, acordar que en el cas que els dies assenyalats fossin inhàbils, la Junta de Govern
tindrà lloc, amb caràcter ordinari, el primer dia hàbil següent i a la mateixa hora.
SISÈ.- RATIFICAR LA DELEGACIÓ en favor de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, l’exercici de les competències següents:
I. COMPETÈNCIES OBJECTE DE DELEGACIÓ
1. EN MATÈRIA DE PATRIMONI
a) La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una durada
superior a quatre anys.
b) La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 3.000.000
EUR i superior a 60.000 EUR.
La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta de
Govern, d’acord amb les Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en
la sessió de 25 de gener de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
2. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS I SUBVENCIONS
a) L’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència
competitiva, incloses les dels Organismes públics de la Diputació de Barcelona.
b) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit Local
i Caixa de Crèdit de Cooperació Local.
c) En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les
prescripcions següents:
c.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles.
c.2) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del
70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del
50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent
a l’any en què va comprometre’s l’operació.

3. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC I RELACIONS INTERADMINISTRATIVES
a) L’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació
amb els serveis i els Organismes dependents de la Corporació, a proposta de la
Presidència.
b) L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents:
b.1) Convenis marc o protocols generals.
b.2) Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris.
b.3) Convenis específics per un import superior a 100.000 EUR.
c) L’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes
d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associades i agrupacions per al
sosteniment del lloc de treball de secretari.
II. ABAST DE LA DELEGACIÓ EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES DELEGADES
Les delegacions recollides en l’apartat I. anterior comprendran de manera genèrica:
1) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius, necessaris
per a l’exercici de les competències delegades.
2) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com
obligatoris, als que fa referència l’article 113 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú; l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i l’article 108 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local que s’interposin contra
els actes administratius definitius, dictats per la Junta de Govern per delegació de la
Presidència.
3) La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions judicials
de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra actes o acords definitius, adoptats
per la Junta de Govern per delegació de la Presidència, i en especial, les
reclamacions prèvies a la via civil o laboral.
4) Els acords de revocació dels actes administratius dictats per la Junta de Govern per
delegació de la Presidència, en els supòsits previstos en l’article 105 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú, així com la rectificació dels errors materials, de fet o
aritmètics, regulats en l’article 105.2 del mateix text legal.
SETÈ.- Els actes administratius dictats en l’exercici de les competències delegades
S’ENTENDRAN DICTATS per la Presidència, de conformitat amb el que disposa l’article 8.8
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i CONSIDERAR que els esmentats actes administratius posen fi a
la via administrativa, d’acord amb l’article 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases del règim local i l’article 172 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.
VUITÈ.- ACORDAR que en totes les resolucions que adopti la Junta de Govern per
delegació de la Presidència, S’HA DE FER CONSTAR EXPRESSAMENT AQUESTA
CIRCUMSTÀNCIA, establint el nombre i data del Decret de delegació, en compliment de
l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

NOVÈ.- ACORDAR que les competències en favor de la Junta de Govern EN CAP CAS
PODRAN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS, i hauran de ser exercides
personalment per l’òrgan delegat.
DESÈ.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, 20 de
desembre de 2012, i prèvia acceptació del càrrec per part dels membres nomenats i
PRODUIRÀ plens efectes jurídics fins que la Presidència no acordi la seva revocació o
avocació o es produeixi el nomenament d’un nou President o Presidenta.
ONZÈ.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona i en la pàgina web d’aquesta, en
compliment del que disposa l’art. 64.2 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.
DOTZÈ.- DONAR COMPTE al Ple de la present Resolució PER AL SEU CONEIXEMENT I
EFECTES, en compliment del que disposa l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i
l’article 64.4 del Reial Decret 2568/1986, del 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
TRETZÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’interessat, als Portaveus dels
Grups Polítics, a la Secretaria general, a la Intervenció general, i a la Tresoreria, als efectes
legals oportuns.”

I el Ple en resta assabentat.
5.- Dictamen de data 15 de gener de 2013, que proposa donar compte del decret
de la presidència 11688/12, de 20 de desembre de 2012, relatiu als membres de la
Comissió Executiva de la Diputació de Barcelona.
Atès que el President de la Corporació, mitjançant Decret 7361/2011, de 20 de juliol,
va acordar la constitució de la Comissió Executiva, així com la designació de les seves
funcions i el nomenament dels seus membres, concretament, entre d’ells, l’Il.lm. Sr.
Alberto Fernández Díaz.
Atès que el Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Il.lm. Sr. Alberto
Fernández Díaz i membre de ple dret de Comissió Executiva, segons Decret de la
Presidència núm. 7361/11, del 20 de juliol, ha presentat per escrit la seva renúncia al
càrrec de Diputat i que, de l’esmentat escrit de renúncia, s’ha donat per assabentat el
Ple de la Diputació, en sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2012, data efectiva
de la seva renúncia.
Atesa la necessitat de modificar parcialment el Decret de la Presidència núm. 7361/11,
del 20 de juliol, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament com a membre de
ple dret de la Comissió Executiva a l’Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, com a
conseqüència de la seva renúncia al càrrec de Diputat amb efectes del dia 20 de
desembre esmentat.
Vist que l’article 11.1 del Reglament Orgànic d’aquesta Diputació regula que la
Comissió Executiva estarà integrada pel/per la President/a de la Diputació de
Barcelona i dels vocals que es determinin.

Vist que l’article 11.2 del mateix Reglament Orgànic regula expressament les funcions
de la Comissió Executiva.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i article 66.1 del Reial Decret 2568/86,
de 28 de novembre, PROPOSO al Ple l’adopció del següent
ACORD:
“DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret d’aquesta Presidència núm. 11688/12,
de data 20 de desembre de 2012, referent als nomenaments dels/les membres de la
Comissió Executiva que, literalment diu:
“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, del 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 i en base als nomenaments dels/de les Diputats/des
que corresponen a les catorze Juntes Electorals de Zona de la província de Barcelona, de
conformitat amb les certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària, es va
procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la Diputació de Barcelona en favor
de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment establert en l’article
207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general; el qual, prèvia
acceptació i jurament del càrrec i d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre
possessió del seu càrrec de President de la Diputació i de les competències, atribucions,
drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el President, mitjançant Decret 7361/2011, del 20 de juliol, va acordar la
constitució de la Comissió Executiva, així com la designació de les seves funcions i el
nomenament dels seus membres, concretament, entre d’ells, l’Il.lm. Sr. Alberto Fernández
Díaz.
Atès que el Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Il.lm. Sr. Alberto Fernández
Díaz i membre de ple dret de Comissió Executiva, segons Decret de la Presidència núm.
7361/11, del 20 de juliol, ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de Diputat i que,
de l’esmentat escrit de renúncia, s’ha donat per assabentat el Ple de la Diputació, en sessió
ordinària del dia 20 de desembre de 2012, data efectiva de la seva renúncia.
Atesa la necessitat de modificar parcialment el Decret de la Presidència núm. 7361/11, del
20 de juliol, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament com a membre de ple dret de
la Comissió Executiva a l’Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, com a conseqüència de la seva
renúncia al càrrec de Diputat amb efectes del dia 20 de desembre esmentat.
Vist que l’article 11.1 del Reglament Orgànic d’aquesta Diputació regula que la Comissió
Executiva estarà integrada pel/per la President/a de la Diputació de Barcelona i dels vocals
que es determinin.
Vist que l’article 11.2 del mateix Reglament Orgànic regula expressament les funcions de la
Comissió Executiva.
Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació de data 1 de març de 2011 (DIBA
4/2011).

En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local i l’article 11 del Reglament Orgànic de la Diputació
de Barcelona
RESOLC
Primer.- MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat primer de la part dispositiva del decret
d’aquesta Presidència núm. 7361/11, de 20 de juliol, en el sentit de deixar sense efecte el
nomenament de l’Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, com a membre de ple dret de la
Comissió Executiva, com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de Diputat, amb
efectes del dia 20 de desembre de 2012, data en què el ple de la Corporació es va donar
per assabentat de la seva renúncia voluntària.
Segon.- APROVAR que la COMISSIÓ EXECUTIVA de la Diputació de Barcelona, amb
efectes del dia 20 de desembre de 2012, estigui integrada pels membres següents:
President: EXCM. SR. SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS
Vocals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il.lm. Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO
Il.lm. Sr. FERRAN CIVIL ARNABAT
Il.lm. Sr. RAMON RIERA MACIA
Il.lma. Sra. MERCÈ CONESA PAGÈS
Il.lm. Sr. JOAN CARLES GARCÍA CAÑIZARES
Il.lm. Sr. CARLES ROSSINYOL VIDAL

Tercer.- ACORDAR que les funcions de la Comissió Executiva, establertes en l’article 11
del Reglament Orgànic, són les següents:
 Assessorar la Presidència en tots els aspectes referents al govern de la Diputació de
Barcelona.
 Col·laborar amb la Presidència en la fixació de l’ordre del dia de la Junta de Govern.
 Establir els criteris que informin les polítiques de coordinació a seguir per les Àrees de
la Diputació, a efectes d’obtenir una actuació homogènia conjunta.
 Aquelles altres que es considerin necessàries pel funcionament de la Diputació.
Quart.- ACORDAR que assistirà a les reunions de la Comissió Executiva, amb veu i sense
vot, el Coordinador general de la Presidència, Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller.
Cinquè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, el 20
de desembre de 2012, prèvia acceptació per part dels membres de ple dret nomenats, i
PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS fins que la Presidència no acordi la seva revocació o es
produeixi el nomenament d’un nou President o Presidenta.
Sisè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa l’article
64.2 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.
Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.

Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’interessat, als Portaveus dels
Grups Polítics, al Coordinador General, a la Secretaria general, a la Intervenció general i a
la Tresoreria, als efectes legals oportuns.””

I el Ple en resta assabentat.
6.- Dictamen de data 15 de gener de 2013, que proposa donar compte del decret
de la presidència 11691/12, de 20 de desembre de 2012, relatiu a la retribució del
Vicepresident tercer, Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia.
Atès que mitjançant Decret de la Presidència núm. 7391/11, de 26 de juliol, es van
nomenar 30 membres electes per exercir el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva, per la qual cosa, quedava un lloc de diputat amb dedicació exclusiva vacant.
Atès que l’Excm. Sr. Alberto Fernández Díaz ha presentat la seva renúncia al càrrec
de Diputat, amb efectes del dia 20 de desembre de 2012, data en què el Ple corporatiu
s’ha donat per assabentat de la seva renúncia.
Atès que el President, mitjançant Decret de data 20 de desembre de 2012, va resoldre
nomenar Vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, a l’Il.lm. Sr. Ramon Riera
Macia.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i article 66.1 del Reial Decret 2568/86,
de 28 de novembre, PROPOSO al Ple l’adopció del següent
ACORD:
“DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret d’aquesta Presidència núm. 11691/12,
de data 20 de desembre de 2012, en el sentit d’acordar la retribució bruta anual de
l’Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia i que, literalment diu:
“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, del 15 de juliol de
2011, es va constituir com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals,
celebrades el 22 de maig de 2011, i en base amb els nomenaments dels/les
Diputats/Diputades realitzats per les 14 Juntes electorals de Zona de la província de
Barcelona, tot això de conformitat amb les certificacions lliurades a aquesta Diputació de
Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la Corporació, en la mateixa sessió plenària extraordinària
es va procedir a l’elecció, nomenament i presa de possessió del nou President de la
Diputació de Barcelona, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment
establert a l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària, del 26 de juny de 2011, va fixar en
31 el nombre de membres de ple dret de la Corporació que exerciran el seu càrrec amb
dedicació exclusiva i que dit acord va ser publicat en el BOPB de data 4 d’agost de 2011.
Atès que, mitjançant Decret de la Presidència núm. 7391/11, de 26 de juliol, es van
nomenar 30 membres electes per exercir el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva, per la qual cosa, quedava un lloc de diputat amb dedicació exclusiva vacant.

Atès que, en data 10 de juliol de 2012, mitjançant Decret d’aquesta Presidència 6178/12
es va acordar: d’una banda, nomenar a la Il.lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández,
Diputada adjunta de Cultura, adscrita a l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies i, d’altra
banda, es va acordar que aquesta exerciria el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva, amb unes retribucions brutes mensuals en concepte de sou de 5.967,60 euros, a
raó de 14 mensualitats a l’any, així com donar-la d’alta en el règim general de la Seguretat
Social i que dit acord va ser publicat en el BOPB de 27 de juliol de 2012.
Atès que aquesta Presidència, mitjançant Decret núm. 7391/11, de data 26 de juliol, en
l’apartat tercer de la seva part dispositiva, acorda nomenar l’Il.lm. Sr. Manuel Bustos
Garrido, Diputat adjunt de la Vicepresidència cinquena, establint-se que no exercirà el seu
càrrec amb dedicació exclusiva.
Atès que aquesta Presidència, mitjançant Decret núm. 9505/12, de 31 d’octubre, va acordar:
d’una banda, deixar sense efecte el nomenament de la Il.lma. Sra. Mireia Hernández i
Hernández, com a membre electe que exercirà el seu càrrec de diputada amb caràcter de
dedicació exclusiva, amb efectes d’1 de novembre de 2012, i, en conseqüència, deixar
sense efectes en tota la seva extensió l’apartat tercer de la part dispositiva del Decret de la
presidència 6178/12, de 10 de juliol; i, d’altra banda, nomenar l’Il.lm. Sr. Manuel Bustos
Garrido, Diputat adjunt a la Vicepresidència cinquena,per tal que exerceixi el seu càrrec amb
dedicació exclusiva, amb efectes del dia 1 de novembre de 2012, percebent a aquests
efectes una retribució mensual, en concepte de sou de 5.967,60 euros, a raó de catorze
mensualitats a l’any, deixant sense efecte en tota la seva extensió l’apartat tercer de la part
dispositiva del Decret de la Presidència 7391/11, de 26 de juliol.
Vist l’escrit presentat per l’Il.lm. Sr. Pere Navarro Morera, data 14 de desembre de 2012,
Registre general d’entrada núm. 1200069192, de data 14 de desembre de 2012, en el qual
manifesta i sol.licita que, atès que en data 17 de desembre de 2012, és previst que es
constitueixi el nou Parlament de Catalunya, d’acord amb els resultats obtinguts en les
eleccions autonòmiques celebrades el passat 25 de novembre, resultant que aquest va
resultar electe; i que, com a conseqüència, en data 17 de desembre, adquirirà la condició de
parlamentari amb els drets, honors i privilegis propis del càrrec, entre ells, els drets
econòmics, RENÚNCIA EXPRESSAMENT a exercir el càrrec de Diputat de la Diputació de
Barcelona amb CARÀCTER DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA, amb la finalitat de no incórrer en
cap tipus d’incompatibilitat retributiva.
Atès que l’Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz ha presentat la seva renúncia al càrrec de
Diputat, amb efectes del dia 20 de desembre de 2012, data en què el Ple corporatiu s’ha
donat per assabentat de la seva renúncia.
Atès que el President, mitjançant Decret del 20 de desembre de 2012, va resoldre nomenar
Vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, l’I.lm. Sr. Ramon Riera i Macia.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2011,
posteriorment modificat, va acordar fixar les retribucions en virtut de la seva dedicació i,
especialment, de la seva responsabilitat, és necessari modificar el nivell retributiu del Sr.
Ramon Riera Macia, tota vegada que percep les seves retribucions com a Diputat delegat, i
ha de percebre les retribucions brutes anuals, en concepte de sou, fixades pel Ple per als
Vicepresidents.
Vist que l’article 75.1 i 2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, estableix que el Ple corporatiu determinarà el nombre de membres de les
corporacions locals que percebran retribucions per exercir el seu càrrec amb dedicació
exclusiva o parcial, i, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat

Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin.
Així mateix, estableix que en el supòsit de la percepció de retribucions per exercir el càrrec
amb dedicació exclusiva, aquestes seran incompatibles amb altres retribucions amb càrrec
als pressupostos de les Administracions Públiques, dels ens, organismes o empreses
d’aquestes dependents, així com, per al desenvolupament d’altres activitats tot això en els
termes establerts en la Llei 53/84, de 26 de desembre d’incompatibilitat del personal al
servei de les Administracions Públiques, l’article 1.2 d’aquest inclou, entre d’altres, als
membres dels Parlaments Autonòmics
Vist que l’article 75.3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix 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.
Atès que l’article 75.4 de la mateixa llei regula la possibilitat que els membres electes de les
corporacions locals percebin indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades
en l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general a les administracions
públiques i les que en desenvolupament d’aquestes aprovin els Plens corporatius.
Vist que l’article 75.5, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els acords referents al
nombre de membres amb dedicació exclusiva o parcial, les quanties dels seus sous, les
quanties econòmiques que es fixin en concepte de assistència per concurrència efectiva a
les sessions dels òrgans col.legiats, així com els acords que adopti la Presidència
determinant el nombre dels membres que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva
o parcial hauran de publicar-se en el BOPB.
Vist que l’article 75.5 “in fine” de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els acords
determinant els membres de les Corporacions locals que exerceixen les seves funcions en
règim de dedicació exclusiva seran aprovats per Decret de les Presidències d’aquelles.
Vist que l’article 166 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local en Catalunya estableix que els membres de les
Corporacions Locals han de percebre retribucions per l’exercici dels llurs càrrecs quan ho
fan en règim de dedicació exclusiva o parcial, han de ser donats d’alta en el règim general
de la Seguretat Social, i les Corporacions locals n’han d’assumir el pagament de les quotes
empresarials, així com que els membres de les Corporacions locals poden percebre
indemnitzacions en la quantia i condicions que aprovi el Ple de la Corporació, tot restant
obligades aquestes a consignar en els pressupostos les retribucions o indemnitzacions, dins
dels límits establerts amb caràcter general.
Vist l’informe de la Secretaria General de data 1 de 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, l’article 4 del vigent Reglament
Orgànic de la Diputació de Barcelona i l’article 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals,
RESOLC:
Primer.- MODIFICAR parcialment l’apartat segon del Decret de la Presidència núm.
7391/11, de 26 de juliol, en el sentit d’atribuir al Vicepresident tercer de la Diputació de
Barcelona, l’Il.lm. Sr. RAMON RIERA I MACIA, nomenat per Decret de la Presidència de

data 20 de desembre de 2012, el nivell de retribucions brutes anuals Codi retributiu A.2, fixat
pel Ple de la Corporació, amb efectes del dia 20 de desembre de 2012, data de la presa de
possessió com a Vicepresident primer d’aquesta Corporació.
Segon.- En conseqüència amb l’apartat anterior, ACORDAR que amb efectes del dia 20 de
desembre de 2012, el nombre de membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
exclusiva són 29, per la qual cosa queden vacants dos llocs de membre electe amb
dedicació exclusiva, en base al nombre màxim fixat en 31 dels membres electes de la
Diputació de Barcelona que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva, aprovat pel Ple
de la Corporació, en sessió extraordinària del 26 de juliol de 2011.
Tercer.- RATIFICAR la resta dels apartats de la part dispositiva dels Decrets de la
Presidència núms. 7391/2011, de 26 de juliol; 6178/2012, de 10 de juliol de 2012 i
9505/2012, 31 d’octubre, a excepció dels assenyalats en els apartat primer de la part
dispositiva del present Decret.
Quart.- PUBLICAR aquesta resolució en el BOPB, en la pàgina web i en el tauló d’anuncis
d’aquesta Corporació, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Cinquè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR I PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS el dia
20 de desembre de 2012.
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Ple de la Corporació en la primera sessió
ordinària que celebri, als efectes legals oportuns.
Setè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució a la Direcció del Servei de Recursos
Humans, als efectes que procedeixi, amb efectes del dia 20 de desembre de 2012, a
l’abonament de les noves retribucions assignades al Sr. Ramon Riera Macia, com a
Vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona.
Vuitè.- NOTIFICAR aquest acord al interessat, a la Presidència, als Portaveus i Presidents
dels Grups Polítics, al Diputat delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, al Coordinador
General, a la Secretaria, Intervenció, i Tresoreria, als efectes legals oportuns.””

I el Ple en resta assabentat.
Direcció de Relacions Internacionals
7.- Dictamen de data 18 de gener de 2013, que proposa acordar que la Diputació
de Barcelona deixi de formar part de l’associació de dret belga PARTENÀLIA
AISBL.
I.- ANTECEDENTS
La Diputació de Barcelona participa en diverses xarxes transnacionals europees
representant els interessos de les administracions locals de la província amb la finalitat de
promoure la innovació i l'intercanvi d'experiències a nivell transnacional.
Des de l’any 1993 ha format part de la xarxa d’administracions locals de segon nivell
europees anomenada PARTENALIA, en qualitat d’impulsora i assumint el paper de
Secretaria Executiva. Aquesta xarxa ha tingut per objectius els següents:

 Potenciar el paper de les administracions locals de segon nivell, incidint en el
desenvolupament de les diferents polítiques comunitàries d’interès local.
 Desenvolupar actuacions conjuntes de caràcter transnacional i fomentar
l’intercanvi d’experiències i coneixements entre els membres de la xarxa.
 Oferir als seus membres productes i serveis eficaços i innovadors.
Des d’un inici, la Diputació de Barcelona va assumir la Secretaria Executiva de la
xarxa, la coordinació de les seves activitats, la gestió pressupostària de la mateixa i el
cobrament de les aportacions dels membres de la xarxa (3.500€/any), que
s’ingressaven en el pressupost de la Diputació de Barcelona.
L’any 2004 els membres de PARTENALIA van acordar contractar una persona, amb
seu a l’oficina de la Diputació a Brussel·les, per al desenvolupament de les tasques de
coordinació de la xarxa que fins llavors s’havien dut a terme amb el personal de la
Direcció de Relacions Internacionals. Fins a finals de 2011 els diferents coordinadors
de la xarxa (després constituïda com a associació) van ser contractats per la Diputació
de Barcelona, amb càrrec al pressupost de la xarxa.
L’any 2009, PARTENALIA va iniciar un procés per dotar-se de personalitat jurídica
utilitzant la figura de l’associació internacional sense afany de lucre, de conformitat
amb la legislació belga; acord que va formalitzar-se el 4 de març de 2010. L’associació
va prendre el nom de PARTENALIA AISBL i tenia com a l’objecte: “desenvolupar la
cooperació territorial europea per tal de millorar les polítiques locals i les polítiques
europees que tenen impacte sobre les autoritats locals intermèdies i les altres
institucions supralocals”. La Diputació de Barcelona va aprovar els estatuts de
PARTENALIA AISBL en la sessió Plenària celebrada el 25 de febrer de 2010 (A
33/2010).
En el moment de la constitució de PARTENALIA AISBL, la Diputació de Barcelona
gestionava el capital de la xarxa, que en aquell moment era de dos-cents vint-i-sis mil
dos-cents trenta-tres (226.233) €, tal com consta a les actes del Consell Polític
celebrat també el 4 de març de 2010.
Un dels acords presos en aquest Consell Polític va ser que la Diputació de Barcelona
transferiria o compensaria aquests recursos a PARTENALIA AISBL, mitjançant dues
vies:
 La Diputació de Barcelona continuaria contractant el coordinador de la xarxa fins
el 31 de desembre de 2011, el que representava un cost estimatiu de cent deu mil
(110.000) € pels exercicis de 2010 i 2011; i
 La quantia restant fins a dos-cents vint-i-sis mil dos-cents trenta-tres (226.233) €
es transferiria al compte corrent de PARTENALIA AISBL amb la distribució
següent: setanta-set mil (77.000) € al 2010 i la resta, un cop descomptades les
despeses reals derivades de la contractació del coordinador de la xarxa, al 2011.

Mitjançant resolució de la Presidència de data 27 de juliol de 2010 (D 8016/10) es va
aprovar la transferència dels setanta-set mil (77.000) € corresponents al 2010 a
PARTENÀLIA AISBL.
Tot i així, amb posterioritat a la transferència d’aquests setanta-set mil (77.000) €
corresponents al 2010, es van identificar uns errors comptables de manera que el
diferencial de recursos que la Diputació de Barcelona havia de transferir a
PARTENALIA AISBL quedava fixat en dos-cents vint-i-dos mil tres-cents seixanta-tres
euros amb cinquanta-quatre cèntims (222.363,54) € en comptes de dos-cents vint-i-sis
mil dos-cents trenta-tres (226.233)€. Aquesta modificació consta a les actes del
Consell Polític de PARTENALIA AIBSL de 25 de febrer de 2011.
Es va fer constar que, atès que la Diputació de Barcelona havia anat assumint altres
despeses durant els exercicis de 2010 i 2011, una vegada exhaurit el contracte del
coordinador de la xarxa a 31 de desembre de 2011 es faria una liquidació dels drets
entre la Diputació de Barcelona i PARTENALIA AISBL per regularitzar els possibles
deutes entre ambdues entitats. Per aquesta raó es va proposar l’aprovació d’una
transferència per import de trenta-cinc mil (35.000) € i no dels trenta-cinc mil tres-cents
seixanta-tres euros amb cinquanta-quatre cèntims (35.363,54) € que restarien fins a
arribar als dos-cents vint-i-dos mil tres-cents seixanta tres euros amb cinquanta-quatre
cèntims (222.363,54) €.
Mitjançant resolució de la Presidència de data 13 de maig de 2011 (D 4583/11) es va
aprovar la transferència d’aquests trenta-cinc mil (35.000) €, sense perjudici de la
liquidació que s’hagués de realitzar una vegada exhaurides les obligacions de la
Diputació de Barcelona relatives a l’any 2011.
De conformitat amb tot l’anterior, un cop comprovat que les despeses pagades per la
Diputació de Barcelona per la contractació del coordinador, durant els anys 2010 i
2011, ascendien a un total de cent set mil tres-cents seixanta-quatre euros amb
noranta-cinc cèntims (107.364,95) €, i que les altres transferències realitzades havien
estat de setanta-set mil (77.000) € al 2010 i trenta-cinc mil (35.000) € al 2011, l’any
2012 es va realitzar la transferència del saldo final, per import de dos mil nou-cents
noranta-vuit euros amb cinquanta-nou cèntims (2.998,59) €, a favor de PARTENALIA
AISBL (D 4571/12, de 5 de juny), liquidant així el deute amb l’associació.
En el Consell d’Administració de PARTENALIA AISBL, celebrat a Brussel·les el 22 de
novembre de 2011, la Direcció de Relacions Internacionals va anunciar la seva
voluntat d’abandonar la Secretaria Executiva de l’associació i, en conseqüència, el
Consell Polític de PARTENALIA AISBL, celebrat a Tournai el 23 de març de 2012, va
escollir una nova Presidència, un nou Consell d’Administració i una nova Secretaria
Executiva que va passar de la Diputació de Barcelona a la Diputació de Càceres.
A partir d’aquest moment la Diputació de Barcelona passa a ser un soci ordinari sense
cap mena de responsabilitat orgànica a l’associació i es planteja el seu paper com a
membre de la mateixa.
Així, després d’analitzar i valorar la utilitat i els beneficis que la Diputació de Barcelona
obté de l’associació, s’ha arribat a la conclusió que cal proposar a la Corporació la
seva sortida de Partenalia AISBL ja que la Direcció de Relacions Internacionals ha

reorientat les seves prioritats a nivell internacional i una associació com PARTENALIA
AISBL és un instrument que difícilment encaixa amb la materialització de les mateixes:
 Dimensió territorial: PARTENALIA AISBL actualment té 19 socis de només 4
països de la Unió Europea (França, Bèlgica, Itàlia i Espanya). Aquesta
representació és molt limitada per la tipologia de projectes i accions de caire
internacional que pot haver de gestionar la Diputació de Barcelona. A més, en els
darrers anys s’han donat de baixa socis que per característiques econòmiques,
territorials o institucionals eren d’interès per la Diputació. Per exemple la Provincia
di Torino, la Regió Brussel·les Capital o la província holandesa de Gelderland.
 Projectes: Els socis vigents de PARTENALIA AISBL tenen un interès massa
focalitzat en els projectes europeus. Aquest tipus de projectes requereixen d’una
important dimensió transnacional que PARTENALIA AISBL no té. A banda, per
preparar aquest tipus de projectes la Diputació de Barcelona ja té altres xarxes de
contactes arreu d’Europa. Fins al moment, els projectes que PARTENALIA AISBL
ha aconseguit han estat escassos.
 Posicionament i lobby sobre polítiques europees amb incidència local: Aquesta és
una de les prioritats de l’Oficina de Cooperació Europea de la Direcció de
Relacions Internacionals pels propers anys i PARTENALIA AISBL no està
treballant en aquesta línia.
 Grups de treball: PARTENALIA AISBL té actualment tres grups de treball:
Innovació, desenvolupament territorial i afers socials amb molt poca activitat i amb
poca participació per part de les Àrees de la Diputació.
 Utilitat pels Ajuntaments: PARTENALIA AISBL no és una associació que en els
darrers anys hagi estat d’utilitat pels ajuntaments de la província de Barcelona.
 Costos i sostenibilitat: A banda de la quota anual, el fet de participar en una
associació suposa assumir unes despeses fixes de dedicació en hores de feina,
viatges i allotjaments de les reunions que en un context de reducció dels
pressupostos propis, cal mesurar de manera molt acurada per veure quin és el
cost i el benefici real. D’altra banda, el nombre de socis que PARTENALIA AISBL
té actualment, la quota de 3500€ que es paga i les despeses fixes de l’associació,
dificulten la seva sostenibilitat financera futura.
Per tant, per aquests motius, es considera adient elevar al Ple la proposta per a
l’aprovació de la sortida de la Diputació de Barcelona de l’associació de dret belga
PARTENALIA AISBL, amb efectes 1 de gener de 2013.
II.- EMPARAMENT JURÍDIC
Vist el que disposen els articles 2.6 i 3.g) de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de mars,
reguladora del Dret d’Associació, en relació a la possibilitat que té la Diputació de
Barcelona, com a administració pública, d’exercir el seu dret per associar-se amb
altres entitats de dret públic o privat i, en conseqüència, el dret que té la corporació de
decidir deixar de formar part d’una associació, de conformitat amb l’article 23 de

l’esmentat text legal, el qual es basa en la llibertat de decisió com a principi general de
dret.
Atès que, en concordança amb aquest principi general de dret l’article 13.4 dels
estatuts de PARTENÀLIA AISBL determinen que: “els membres efectius tenen llibertat
per retirar-se de l’associació en qualsevol moment, comunicant per escrit la seva
dimissió a la Secretaria”, i que la legislació belga aplicable a Partenàlia AISBL (Títol III
de la llei de 27 de juny de 1921 tal com ha estat modificat per la llei de 2 de maig de
2002) no regula altrament i tan sols especifica l’obligatorietat d’establir les formalitats
per a la sortida de les associacions en els seus estatuts (art. 48).
Vist, per analogia, que la possibilitat per a la Diputació de Barcelona d’integrar-se i,
consegüentment, sortir d’una associació internacional d’entitats locals es troba a
l’article 10 de la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL), feta a Estrasburg el 15
d’octubre de 1985, i que aquest precepte ha estat integrat al nostre ordenament jurídic
intern mitjançant la ratificació de la CEAL per l’Estat espanyol en data de 8.11.1988
(entrada en vigor al 1.03.1989) sense fer ús, respecte a l’esmentat precepte, de la
clàusula opcional d’autoexclusió que la pròpia CEAL, en el seu article 12.1, concedeix
als seus signataris.
I, vist en darrer terme, que la competència orgànica per a l’aprovació dels acords
sotmesos a dictamen resulta de l’atribució legal efectuada a l’òrgan plenari de les
Diputacions provincials en els articles 47.2.g) i 33.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACORDAR que la Diputació de Barcelona deixi de formar part de l’associació
de dret belga “PARTENALIA AISBL”, sotmesa al Títol III de la llei belga de 27 de juny
de 1921, modificat per la llei de 2 de maig de 2002, regulador de les associacions
internacionals sense afany de lucre, amb efectes 1 de gener de 2013.
Segon.- COMUNICAR la sortida de la Diputació de Barcelona de l’associació
PARTENALIA AISBL, amb efectes 1 de gener de 2013, a la Diputació de Càceres, que
exerceix les funcions corresponents a la Secretaria Executiva (Consell Polític de
Partenalia, Tournai, 23 de març de 2012), per donar compliment a la formalitat
establerta a l’article 13.4 dels estatuts de l’associació.
Tercer.- NOTIFICAR els acords precedents a l’associació PARTENALIA AISBL.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
8.- Decret de la Presidència de data 4 de gener de 2013 que aprova l’Acord de la
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona
relatiu a l’avançament de la paga d’assiduïtat al mes de gener de 2013.
Per acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 20 de
desembre de 2012, es manifesta la voluntat de les parts que la integren, i que
representen a la Diputació de Barcelona i als empleats públics d’aquesta, a acordar
l’avançament, com a mesura excepcional per a l’any 2013, del factor d’assiduïtat,
ateses les circumstàncies econòmiques actuals que estan afectant directament al
personal d’aquesta Administració.
En aquest sentit, les parts, de conformitat amb el que preveu l’article 37.1 b) de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, prenen el següent
“Acord
AVANÇAMENT DEL PAGAMENT DEL FACTOR D’ASSIDUÏTAT AL MES DE
GENER DE 2013
Avançar el pagament del factor d’assiduïtat, al mes de gener de 2013, la regulació del
qual s’estableix en l’apartat V dels Pactes Socials 2000-2003, aprovats per acord
plenari de 27 de juliol de 2000, d’acord amb els següents criteris:
1.- Els empleats percebran aquest factor com a màxim el dia 14 de gener 2013 o, si
fos possible, uns dies abans.
2.- Els criteris que regiran aquesta paga són els vigents que regulen el factor
d’assiduïtat, la regulació del qual s’estableix en el referit apartat V dels Pactes Socials
2000-2003 així com en la normativa convencional aprovada posteriorment.
3.- Les possibles regularitzacions es produiran durant el primer semestre de l’any
2013, tant bon punt la corporació disposi de la informació corresponent a tots els
absentismes.
Les parts manifesten la seva voluntat de convocar una Mesa durant el mes de gener
de 2013, el més aviat possible, per tal de negociar la possibilitat de la concessió d’una
bestreta extraordinària.”
L’article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de 2007, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, disposa pel que fa a l’àmbit d’actuació de les Administracions Públiques en el
procés de presa de decisions en matèries que afectin les condicions de treball dels
empleats públics, l’exigència d’aprovació expressa i formal de l’òrgan competent per a
la validesa i eficàcia dels acords.
L’acord assolit fixa l’abonament per al 14 de gener de 2013, com a màxim, tot
anticipant la data d’abonament del mes d’abril fixada en l’apartat V dels Pactes socials
2000-2003, aprovats per acord plenari de 27 de juliol de 2000, abans esmentat, i sobre
la base que el factor d’assiduïtat es merita durant l’any natural immediatament anterior
al del seu pagament.

Atès que el Ple corporatiu no celebrarà sessió ordinària fins el 31 de gener de 2013, i
per tal de donar compliment a l’acord assolit sobre l’avançament del factor d’assiduïtat,
es consideren acreditades les raons d’urgència perquè la Presidència de la Corporació
exerceixi la competència del Ple, donant-ne compte a aquest òrgan als efectes de
ratificació en la següent sessió que celebri.
D’acord amb 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, i pels motius exposats, proposo que s’adopti la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- RATIFICAR l’acord que amb data 20 de desembre 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, sobre l’avançament del pagament del factor d’assiduïtat al mes de gener de
2013, conforme el text transcrit en la part expositiva de la present resolució.
Segon.- DISPOSAR que l’acord precedent serà d’aplicació als diferents ens i
organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte
del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit, tot tenint en compte les
peculiaritats i singularitats de cada ens, així com al personal laboral dels diferents ens i
organismes que pertanyen o ens els quals participa la Diputació de Barcelona, sempre
que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal laboral d’aquesta corporació.
Tercer.- SOTMETRE la present resolució a la RATIFICACIÓ del Ple Corporatiu en la
següent sessió que celebri.
Respecte a aquest punt, el portaveu del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr. Mañas, vol felicitar
el Govern i la part social per l’acord obtingut. Nosaltres, manifesta, vam instar en el Ple
el Govern a negociar amb els representants dels treballadors i les treballadores. Cal dir
que aquest és un acord que nosaltres vam impulsar, també, des de l’inici i així ho vam
comunicar als sindicats i al Govern de la Diputació de Barcelona, i dir que això és fruit
d’una retallada de drets imposada pel Govern central quan elimina la paga doble dels
treballadors i les treballadores, entre d’altres, de la Diputació de Barcelona. Es pal·lia
només en part amb aquest acord i esperem que aquells recursos judicials que avui
estan en marxa per considerar aquesta decisió il·legal i il·legítima que va en camí del
Tribunal Constitucional tinguin una resolució favorable per als treballadors públics i les
treballadores públiques d’aquest país.
I el Ple n’acorda, la ratificació.
Direcció dels Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
9.- Dictamen de data 14 de gener de 2013, que proposa aprovar el conveni de
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades).
Atès que la Diputació de Barcelona en virtut de les seves funcions d’assistència i
cooperació, dóna suport i potencia la implantació i utilització de les tecnologies de la

informació, i el desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions a tots els
municipis de la demarcació de Barcelona, i, especialment, a aquells amb una menor
capacitat econòmica i de gestió.
Vist que des de la constitució del Consorci Localret s’ha produït una estreta
col·laboració amb la Diputació de Barcelona en l’àmbit de l’assessorament als
municipis en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes
d’infrastructures de telecomunicacions en el territori així com actuacions de suport als
ajuntaments en l’àmbit de les tecnologies de la informació
Vist que aquesta col·laboració s’ha formalitzat, al llarg dels anys, des de la data de la
seva constitució, l’any 1997, fins avui, mitjançant la signatura dels corresponents
convenis interadministratius de cooperació.
Atès que el Consorci Localret agrupa més de 800 municipis de tot Catalunya,
juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat, entre d’altres, de donar
suport tècnic en el desplegament de les xarxes de telecomunicacions, fer d’interlocutor
amb els operadors i, també, promoure i coordinar accions que facilitin als ens
consorciats reduir el volum de facturació i millorar les condicions tècniques de
prestació dels serveis de telecomunicacions corporatives.
Vist que el Consorci Localret ha endegat diversos processos en el territori, consistents
en un conjunt d’actuacions que permeten optimitzar l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació, minimitzant els costos dels serveis de telecomunicacions
corporatives de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades.
Atès que entre les funcions assignades al Consorci Localret, d’acord amb l’art. 10.f)
dels seus Estatuts fundacionals, es preveu la de contractar i/o gestionar la prestació de
serveis de telecomunicacions en l’àmbit dels municipis consorciats i que, per tal de
dur-la terme, el Consorci Localret va aprovar un acord marc d’homologació de serveis
de telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, la qual cosa li permet
actuar com a sistema de contractació centralitzada en els termes que preveia l’article
187 de l'anterior llei de contractes del sector públic (Llei 30/2007) i que es manté vigent
en l'actual Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada per RDL
3/2011, de 14.11.2011 (article 203).
Vist que l’article 205.2 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, reconeix
la possibilitat d’acords entre les corporacions locals, per a dur a terme sistemes
d’adquisició centralitzada.
Vistos els informes 10/2011 i 12/2012 de la Junta consultiva de contractació
administrativa de la Generalitat de Catalunya de dates 27 d’octubre de 2011 i 30 de
novembre de 2012, respectivament, en els quals s’admet la possibilitat de procedir a la
centralització de la contractació d’obres, serveis i subministres, i atribuir-la a serveis
especialitzats amb la finalitat de racionalitzar i ordenar l’adjudicació dels contractes;
concretament, l’informe 10/2011 es pronuncia en el següent sentit:
“En conseqüència, es considera conforme amb la normativa de contractes del sector
públic que el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya actuï com a òrgan

centralitzat de contractació adquirint subministraments i serveis per als òrgans de
contractació dels ens, organismes o entitats que hi estiguin adherits, o adjudicant
contractes o formalitzant acords marc per a la realització d’obres, subministraments o
serveis destinats a aquests.”
Vist que la via d’articular les relacions entre el Consorci Localret i la Diputació de
Barcelona, per assolir els interessos comuns, i com una eina adequada de cooperació
entre les administracions publiques, és el conveni.
Atès que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, articles 303 a 311 del
Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les
administracions locals capacitat suficient per formalitzar convenis de cooperació
tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú.
Vist que en l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona actualment hi ha un
conjunt d’ens locals que han agregat les demandes dels serveis de telecomunicacions
i han portat a terme la compra conjunta d’aquesta, amb la col·laboració activa del
Consorci Localret en posar-se de manifest l’existència d’un interès comú, tant d’estalvi
econòmic com d’unificació dels procediments de contractació i adjudicació.
Vist que el període de vigència del conveni ve determinat per una fase preparatòria de
la contractació que pot requerir d’una anàlisi acurada de les necessitats específiques
de cadascun dels ens destinataris, i que les contractacions a realitzar en el marc
d’aquesta col·laboració es plantejaran, en general, a partir d’un model de 2 anys de
contracte, més 2 anys de possibles pròrrogues, tal i com es preveu al Text refós de la
Llei de contractes del sector públic per als contractes de serveis.
Atès que a la sessió de la Junta de Govern de data 31 de gener de 2013 és previst
que se sotmeti a aprovació un Dictamen relatiu a l’adhesió de la Corporació a la
Plataforma de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP) del Consorci
Localret, tràmit d’adhesió que és un requisit imprescindible per accedir a la central de
compres.
Atès que ambdues parts proposen formalitzar un conveni de col·laboració per aplicar i
facilitar la contractació centralitzada de la gestió de la compra dels serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades), als ens locals de la demarcació de Barcelona i
a la Diputació de Barcelona.
Vist allò que preveuen l’art. 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació amb els apartats 3.4.i) respecte l’aprovació
de convenis amb altres entitats, i el 3.3.g.1) respecte la limitació a un màxim de 4 anys
per a l’adopció d’actes en l’àmbit de les competències atribuïdes a la Junta de Govern
per la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Pel, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
4477/2012, de data 31 de maig (BOPB de 06.06.2012), per la qual cosa es considera
que l’òrgan competent per a l’aprovació del conveni és el Ple de la Corporació.

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació
de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de
veu, telefonia mòbil i tràfic de dades, d’acord amb la minuta que tot seguit es transcriu,
amb l’objectiu d’aplicar i facilitar la contractació centralitzada de la gestió de la compra
dels serveis de telecomunicacions esmentats als ens locals de la demarcació de
Barcelona, així com els de la pròpia Corporació.
“Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a
la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).
Entitats que intervenen:
Diputació de Barcelona, representada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, assistit pel secretari delegat Sr. Albert
Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de la presidència de la
corporació núm. 3538/2012, de data 2 de maig, i publicat al BOPB de data 16 de maig de
2012.
Consorci Localret, representat pel seu President, Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, assistit
pel secretari del Consorci, Sr. Jordi Cases i Pallarès.
Antecedents
Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les tecnologies
de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament diferenciats, però
amb un objectiu comú: optimitzar l’ús d’aquestes i minimitzar els seus costos.
 Àmbit corporatiu intern. És a dir, elaboració de productes, execució de processos i
prestació de serveis dirigits a cobrir les necessitats que emanen del funcionament intern
de la pròpia Corporació. Exemples dins d’aquest àmbit són les aplicacions de gestió
econòmica, recursos humans, registre de documents, així com les eines ofimàtiques d’ús
intern, correu electrònic, i també la presencia corporativa a Internet.
 Àmbit municipal, que configuren el suport al funcionament de la Diputació com a xarxa
de municipis. És a dir, elaboració de productes, execució de processos i prestacions de
serveis dirigits als ajuntaments, a fi de proporcionar-los eines que facilitin la seva gestió i
la prestació de serveis a la ciutadania. En aquest àmbit es poden incloure els serveis de
la xarxa telemàtica provincial, les biblioteques de la xarxa de biblioteques i les oficines de
l’organisme de gestió tributària.
La xarxa de comunicacions de dades de la Diputació de Barcelona comprèn la totalitat de
línies físiques o enllaços ràdio de comunicació de dades emprats per prestar els serveis que
li són propis, tant al personal de la Diputació de Barcelona com als tècnics municipals o a la
ciutadania que en fan ús.
En els últims anys, el Consorci Localret ha potenciat i implementat la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), d’Ajuntaments de l’àmbit
territorial de la demarcació de Barcelona, i els Consells Comarcals de l’Anoia, Bages,
Berguedà, Osona , Maresme, Vallés Oriental i Vallés Occidental, amb l’objectiu de fomentar

les tecnologies de la informació, optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi
dels costos dels esmentats serveis.
És per això, que la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret conjuntament, volen
donar un pas més, en el suport als ajuntaments i consells comarcals, sumant les capacitats
de cadascun en aquest àmbit, en benefici de tots: Ajuntaments, Consells Comarcals i la
pròpia Diputació.
Exposen
 La Diputació de Barcelona,en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació,
dóna suport i potencia la implantació i utilització de les tecnologies de la informació, i el
desenvolupament de les xarxes de telecomunicació a tots els municipis de la demarcació
de Barcelona, i, especialment, a aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió.
 Des de la constitució del Consorci Localret s’ha produït una estreta col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci en l’àmbit de l’assessorament als municipis en
qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes d’infrastructures de
telecomunicació en el territori, així com en actuacions de suport als ajuntaments en
l’àmbit de les tecnologies de la informació
 Aquesta col·laboració s’ha formalitzat, al llarg dels anys, en la signatura dels
corresponents convenis interadministratius de cooperació entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci Localret des de la data de la seva constitució, l’any 1997, fins
avui.
 El Consorci Localret agrupa més de 800 municipis de tota Catalunya, juntament amb les
entitats municipalistes, amb la finalitat, entre d’altres, de donar suport tècnic als municipis
en el desplegament de les xarxes de telecomunicació, fer d’interlocutor amb els
operadors i, també, promoure i coordinar accions que facilitin als ens consorciats reduir
el volum de facturació i millorar les condicions tècniques de prestació dels serveis
corporatius de telecomunicació.
 Que el Consorci Localret ha endegat diversos processos en el territori, consistents en un
conjunt d’actuacions que permeten optimitzar l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació, minimitzant els costos dels serveis corporatius de telecomunicació de veu,
telefonia mòbil i tràfic de dades.
 Que entre les funcions assignades al Consorci Localret, d’acord amb l’art. 10.f) dels seus
Estatuts fundacionals, es preveu la de contractar i/o gestionar la prestació de serveis de
telecomunicació en l’àmbit dels municipis consorciats i que, per tal de dur a terme
aquesta, el Consorci va aprovar un acord marc d’homologació de serveis de
telecomunicació amb els principals operadors del mercat, la qual cosa li permet actuar
com a sistema de contractació centralitzada en els termes que preveia l’article 187 de
l'anterior llei de contractes del sector públic (Llei 30/2007) i que es manté vigent en
l'actual Text Refós de la llei de contractes del Sector Públic, aprovada per RDL 3/2011,
de 14 de novembre (article 203).
 Que l’article 205.2 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, reconeix la
possibilitat d’acords entre les corporacions locals, per dur a terme sistemes d’adquisició
centralitzada.

 Que la via d’articular les relacions entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona,
per assolir els interessos comuns, i com una eina adequada de cooperació entre les
administracions publiques, és el conveni.
 Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, articles 303 a 311 del Decret 179/95, de
13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i els
articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les administracions locals
capacitat suficient per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa en
assumptes d’interès comú.


Que en l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona, actualment hi ha un conjunt
d’ens municipals que han agregat les demandes dels serveis de telecomunicació i han
portat a terme la compra conjunta d’aquesta, amb la col·laboració activa del Consorci
Localret en posar-se de manifest un interès comú, tant d’estalvi econòmic com
d’unificació dels procediments de contractació i adjudicació.

Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració per ampliar,
facilitar i oferir la contractació centralitzada de la gestió de la compra dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a la resta de municipis de la demarcació, així com a la
pròpia Diputació, d’acord amb les següents;
Clàusules
Primera.- Objecte
1.1.- El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals la
Diputació de Barcelona i el Consorci Localret portaran a terme la compra agregada dels
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), mitjançant la contractació centralitzada,
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci Localret, i conjuntament amb
tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, que s’hi adhereixen a fi d’obtenir un
benefici tant tècnic i de gestió de procediments com econòmic.
1.2.- No obstant l'anterior, la Diputació de Barcelona podrà subscriure convenis de
col·laboració amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en l'objecte del
present conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments.
Segona.- Àmbit
2.1.- L’àmbit d’aplicació d’aquest conveni és la Diputació de Barcelona i el conjunt d’ens
locals de la demarcació de Barcelona que s’adhereixin a la contractació centralitzada dels
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), on es desenvoluparà el treball objecte del
mateix.
2.2.- Aquestes contractacions centralitzades podran ser extensives, a més de la pròpia
Diputació, als Ajuntaments, als Consells Comarcals, als organismes autònoms i ens
dependents de la Diputació, Ajuntaments i Consells Comarcals, i resta d’ens del sector
públic local de Barcelona, en els termes de l’article 3 del Text refós de la llei de contractes
del sector públic, i sense perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g de la mateixa llei.
2.3.- Tanmateix, per poder participar en aquestes contractacions centralitzades, la Diputació
i la resta d’ens esmentats anteriorment (en endavant, “entitats destinatàries”) hauran de ser
membres del Consorci Localret o estar adherits a la PECAP, d’acord amb allò disposat a la
clàusula segona de l’acord marc d’homologació.

Tercera.- Procediment i obligacions de les parts
3.1.- Consorci Localret
a. Realitzarà, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, les accions de recaptació de
la informació, necessàries, per analitzar la despesa en serveis de comunicacions
telefòniques, de les infraestructures i de l’ús d’Internet de la pròpia Diputació i ens
locals adherits.
b. Elaborarà l’expedient de contractació centralitzada, per a tots aquells ens locals que
s’hi adhereixin a la mateixa, des de l’elaboració i aprovació del plec fins a la signatura
del contracte, amb l’excepció de l’aprovació i disposició de la despesa i la seva
ordenació i pagament, que correspondrà a cada ens local. Localret no inclourà a
l’expedient de contractació a cap ens local del que no disposi de tota la documentació
requerida.
c. El procediment d’adjudicació serà el procediment negociat sense publicitat i
participaran tots els operadors homologats a l’acord marc d’homologació dels serveis
de telecomunicació, posat a disposició dels ens locals per part del Consorci Localret.
d. L’aprovació de l’adjudicació es farà d’acord amb la proposta de la mesa de
contractació, en la qual hi formarà part un representant de la Diputació de Barcelona,
com a vocal. Abans d’emetre la proposta de resolució per part de la Mesa, caldrà
obtenir l’informe tècnic d’adjudicació de la Diputació de Barcelona.
e. Un cop adjudicat el contracte, donarà suport tècnic necessari a la Diputació de
Barcelona per a la implantació dels serveis.
f. Vetllarà per la correcta execució del contracte, coordinant les incidències entre els
operadors i la Diputació de Barcelona.
g. Negociarà i aprovarà, si s’escau, la pròrroga del contracte amb els operadors.
3.2.- Diputació de Barcelona
a. Impulsarà els processos de la contractació centralitzada, coordinant les relacions amb
els ens locals, realitzant les comunicacions i requeriments necessaris als ens
interessats.
b. Es farà càrrec de les següents tasques, que podran ser realitzades conjuntament amb
aquells Consells Comarcals amb els que ho convingui:
a. Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b. Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
c. Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
d. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
f. Vetllar per la correcta execució del contracte.
g. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
c.

Farà el seguiment d’incidències en l’àmbit administratiu en la relació entre les entitats
destinatàries i els operadors, conjuntament amb el Consorci Localret.

d. Recollirà i centralitzarà les peticions de contractes de serveis que li presentin les
entitats destinatàries.
e. Trametrà al Consorci Localret la documentació administrativa i comptable necessària
dels ens locals interessats per a l’inici i desenvolupament del procés de contractació en
els termes establerts, tant en l’acord marc d’homologació dels serveis de
telecomunicació com de la pròpia comanda feta per cadascun d’aquells.
f.

Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin les
tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci Localret.

g. Facilitarà l’accés a la facturació de la Diputació, a fi que el Consorci Localret pugui
obtenir les dades necessàries sobre consums i previsió de la despesa.
h. Aprovarà la despesa, pròpia de la Diputació, prevista per a l’execució del contracte de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), durant el període de contracte,
aprovarà el compromís de despesa i remetrà la corresponent acreditació de la
intervenció, corresponent a l’exercici en curs, assumint per als exercicis futurs el
compromís de consignació pressupostària suficient i adequada.
i.

Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present conveni i
de les conseqüències derivades.

j.

Realitzarà l’informe tècnic d’adjudicació.

k.

Designarà un vocal, per participar en la mesa de contractació del Consorci Localret.

3.3.- Obligacions de les entitats destinatàries per tal d’adherir-se
Les entitats destinatàries interessades en adherir-se als sistemes de contractació
centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) hauran de complir les
següents obligacions:
a. Adherir-se al present conveni, que haurà d’aprovar l’òrgan local
contractar aquests tipus de serveis.

competent per

b. Formular la petició i facilitar totes les dades necessàries a la Diputació, per dur a terme
els processos de contractació centralitzada que es derivin d’aquest conveni.
c. Aprovar l’autorització de la despesa amb caràcter previ a les peticions o encàrrecs que
hagin de ser objecte de contractació centralitzada i emetre la corresponent acreditació de
la intervenció, la qual s’haurà d’adjuntar a la petició pròpiament dita.
d. Aprovar la disposició de despesa i emetre la corresponent acreditació, després que
Localret dugui a terme l’adjudicació, a més de lliurar-li còpia a aquest als efectes del seu
coneixement.
e. Acceptar i assumir com a pròpies les obligacions contractuals corresponents a la fase
d’execució del contracte, que es derivin de l’adjudicació.
f. Designar una persona de la seva organització per tal que exerceixi les tasques de gestió
i coordinació amb la Diputació per al seguiment del contracte i, per tant, serà l’interlocutor
entre la entitat destinatària i la Diputació.

g. Les incidències que es puguin produir, tant durant la fase d’adjudicació com durant l’inici
de l’execució dels contractes adjudicats dins d’aquests sistemes de contractació
centralitzada, hauran de ser canalitzats a través de la Diputació o directament al
Consorci Localret.
h. Els problemes i conflictes que, durant l’execució, puguin sorgir amb el contractista per al
compliment del contracte, seran resolts per cadascuna de les entitats destinatàries
afectades.
Quarta.- Cost i finançament
4.1.- Cost
El cost total de col·laboració objecte del present conveni resulta d’aplicar el percentatge del
5% a l’import de la despesa total prevista per al període de vigència inicial del contracte,
calculada a partir dels preus unitaris d’adjudicació i les unitats estimades, i repercutir segons
els barems indicats a continuació:
 Per les tasques d’impuls i seguiment efectuades pel Consorci Localret, el percentatge a
aplicar serà del 2 %.
 Per les tasques d’implantació, coordinació i seguiment, efectuades per la Diputació de
Barcelona, en la implantació del conveni, el percentatge a aplicar serà del 3 %.
En cas de prorrogar-se el contracte, el Consorci Localret percebrà la quantitat resultant
d'aplicar un percentatge de l'1 % a l’import de la despesa prevista pel període de prorroga i
la Diputació pel mateix concepte rebrà la quantitat que resulti d'aplicar l'1,5 %.
4.2.- Finançament
El finançament del cost especificat en l’apartat anterior anirà a càrrec de l‘operador o
operadors contractistes del contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) en
els termes que es fixaran en els plecs de clàusules administratives particulars de la
contractació centralitzada.
La Diputació de Barcelona destinarà l’import resultant de l’apartat 4.1 al foment i
desenvolupaments de nous projectes tecnològics d’abast local.
A tal efecte, el Consorci Localret es compromet a especificar en els plecs aquestes
obligacions per part de l’operador o operadors contractistes del contracte, així com les
condicions i terminis de pagament.
Cinquena.- Relacions amb el contractista
A partir de la signatura del corresponent contracte administratiu derivat, les relacions
s’establiran entre cadascun dels ens locals que varen participar en la contractació agregada
i el respectiu contractista. L’empresa tindrà l’obligació contractual de donar el servei a
cadascun dels ens locals d’acord amb el preu i condicions fixades en el contracte, i
cadascun dels ens locals pagarà al contractista les factures respectives en el termini fixat
per la legislació vigent. El Consorci Localret es compromet a fer constar aquestes
condicions en el Plec de clàusules administratives particulars de la contractació agregada.

Sisena.- Comunicació d’incidències i suggeriments
Les incidències i suggeriments que puguin sorgir del desenvolupament de l’execució del
contracte derivat adjudicat mitjançant aquesta contractació centralitzada seran comunicades
pels ens locals afectats a la Diputació de Barcelona, per al seu coneixement i als afectes de
ser tinguts en compte en propers processos de contractació.
Setena.- Vigència
7.1.- La vigència d’aquest Conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà
efectiu fins el 31 de desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes
previstes per a la seva extinció.
7.2.- El Conveni podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts.
Vuitena. - Extinció
Són causes d’extinció del present conveni les previstes amb caràcter general a la normativa
vigent, entre les quals:
-

La denúncia per incompliment de les obligacions del conveni per l’altra part.
L’acord exprés entre les parts
La finalització del corresponent contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades) amb les entitats destinatàries del procediment, incloses les seves pròrrogues.

Novena.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment d’aquest
Conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni,
que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc que tot seguit s’indiquen.“

Segon.- Facultar a Il.lm Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, en representació de la Diputació de Barcelona per a
formalitzar l’esmentat conveni.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
Servei de Programació
10.- Dictamen de data 22 de gener de 2013, que proposa l’aprovació de la
convocatòria i del Plec de Bases per seleccionar l’entitat financera amb la qual
es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2013-2014.
I. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. L’àmbit competencial de les Diputacions prioritza l’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis i, de forma especial, als de menor capacitat
econòmica i de gestió.
Els diferents Plans d’Actuació del Mandat aprovats per la Diputació de Barcelona han
establert com objectiu estratègic la cooperació econòmica i tècnica en el finançament

de les inversions municipals, a través de la consecució de crèdits, per als ajuntaments
i entitats municipals descentralitzades (per acrònim EMD), en les millors condicions
possibles.
2. La Diputació de Barcelona va aprovar al maig de 1994 el Programa de Crèdit Local.
L’objectiu era obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments i EMD
de la província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions a través
de la signatura d’un conveni amb una entitat financera, facilitant la gestió per a la
consecució de préstecs especialment a aquells ajuntaments i EMD amb menor
capacitat econòmica, i a més, subsidiar part de la càrrega financera que se’n derivés
d’aquest nou endeutament.
De resultes del procediment tramitat, l’any 1994, l’entitat financera seleccionada fou la
Caixa d’Estalvis de Catalunya.
3. Per a l’any 2009, es va acordar tramitar una pròrroga extraordinària del concert amb
modificació de les condicions amb una durada transitòria de 3 mesos fins a la resolució
d’un nou procediment d’acció concertada per part de la Diputació de Barcelona.
Aquesta pròrroga extraordinària es va aprovar en sessió plenària de data 18 de
desembre de 2008 i el conveni es va formalitzar l’endemà, 19 de desembre de 2008.
4. Un cop finalitzada l’esmentada pròrroga, es procedí a una convocatòria pública de
concert, per seleccionar una entitat financera, aprovada en sessió plenària de 29 de
gener de 2009 i publicada al BOPB núm. 26, de data 30.1.2009, i es va resoldre
seleccionar, mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 26 de
març de 2009, l’entitat Caixa d’Estalvis de Catalunya .Formalitzant-ne el conveni en
data 24 d’abril de 2009 amb una durada inicial de dos exercicis, per al 2009 i 2010,
amb possibilitat de pròrroga per un any més. Amb posterioritat a la signatura de
l’esmentat Conveni, la Caixa d’Estalvis de Catalunya va notificar a la Diputació, el
canvi de denominació per la de Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa.
Dita entitat bancària en data 2 de novembre de 2010 va renunciar a la possibilitat de
pròrroga expressa regulada en el conveni signat.
5. En sessió plenària de 25 de novembre de 2010 es va aprovar una nova
convocatòria i el corresponent Plec de Bases per a l’any 2011 i 2012, publicada el dia
30 de novembre de 2010 al BOPB. La Junta de Govern de la Diputació va seleccionar
en data 24 de febrer de 2011 a Caixa D’estalvis De Catalunya, Tarragona I Manresa
(Catalunya Caixa), com a entitat financera per formalitzar l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local. D’aquest acord es va donar compte al Ple de Diputació de
Barcelona de data 24 de febrer de 2011 per al seu coneixement i es va formalitzar amb
data 11 d’abril de 2011.
Amb posterioritat a la signatura de l’esmentat Conveni, la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa va notificar a la Diputació, el canvi de denominació
per Catalunya Banc, S.A.
6. Des dels inicis del Programa, a l’any 1994, fins a l’actualitat, els ajuntaments que hi
han participat han aconseguit crèdits, per un import de més de 1.490 milions d’euros,

en condicions òptimes i amb la subvenció per part de la Diputació de Barcelona dels
interessos d’aquests préstecs per un import de més de 180 milions d’euros.
7. La Diputació de Barcelona considera convenient renovar l’acció concertada, tot
seleccionant l’entitat financera que assoleixi el compromís de contractar els préstecs
sol·licitats en el marc del Programa de Crèdit Local a favor dels ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, amb les
millors condicions possibles per als anys 2013 i 2014.
La selecció de l’entitat financera en el marc de l’acció concertada es realitzarà
mitjançant una nova convocatòria pública, amb la finalitat de donar compliment als
principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, d’acord amb l’article 239
i concordants del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i amb subjecció a les Bases reguladores.
II. CONFIGURACIÓ DE L’ACCIÓ CONCERTADA
El Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que la Diputació de
Barcelona formalitza amb una entitat financera, seleccionada prèvia convocatòria
pública, i oberta als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de l’àmbit
territorial de la Diputació de Barcelona, per tal de fomentar les inversions públiques
locals, tot reduint els costos dels préstecs que aquests haurien de sol·licitar, i per tant
col·laborant en la reducció del seu endeutament, mitjançant la negociació per la
Diputació de condicions especialment favorables per a tot el col·lectiu d’ens locals
beneficiaris, i alhora concedint-los subvencions per subsidiar el tipus d’interès.
Dues notes que caracteritzen aquesta acció concertada són, d’una banda, que la
participació de cada ajuntaments o entitats municipals descentralitzades en el
Programa és òbviament voluntària, i, de l’altra, que el flux o moviment econòmic es
produeix entre la Diputació i els ens locals participants, sobre la base del pagament a
aquests per aquella de la subvenció per subsidiar el tipus d’interès del préstec
formalitzat entre l’entitat financera seleccionada i l’ajuntament o l’EMD corresponent.
L’entramat de l’acció concertada, per tant, inclou tres subjectes (Diputació de
Barcelona, l’entitat financera seleccionada i cadascun dels ajuntaments o entitats
municipals descentralitzades que decideix participar en el Programa de Crèdit Local), i
s’articula en tres relacions jurídiques:
- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada;
- la que s’estableix entre la Diputació i cada entitat local participant en el Programa;
- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i
cada entitat local.
Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament
vinculades.

Així mateix, en aquesta convocatòria s’ha considerat convenient preveure la
possibilitat d’introduir l’opció de millores complementàries al Programa (plans de
sanejament i inversions d’exercicis anteriors, actuacions relaciones amb la tresoreria),
que puguin oferir les entitats financeres per al conjunt d’ajuntaments i EMD i que seran
objecte de valoració. I es considera convenient pel fet que si el Programa de Crèdit
Local s’adreça exclusivament a finançar inversions, les altres opcions s’adrecen a la
resta de préstecs a llarg termini (plans de sanejament i inversions d’exercicis anteriors)
i a la millora de la liquiditat (actuacions adreçades a la tresoreria).
III. RÈGIM JURÍDIC DE L’ACCIÓ CONCERTADA
1. La relació entre la Diputació i cada ajuntament o entitats municipal
descentralitzada participant en el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional, i
se subjecta a les “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació
de Barcelona” aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data de 22
de desembre de 2011 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
del 01.03.2012). La referida Norma té naturalesa reglamentària, raó per la qual es
dóna compliment al requeriment de l’art. 17.2 de la L 38/2003, de 17.11, General de
Subvencions, relatiu a la necessitat d’ordenança específica per a modalitats de
subvencions, i d’aquí que l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona no resulti d’aplicació directa, sinó supletòria al Programa de Crèdit Local
(art. 3.2.c del text de 2004 i 4.2.c del de 2008), atesa la seva regulació específica.
2. La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o entitats
municipal descentralitzada que participa en el Programa de Crèdit Local s’estableix
sobre la base de l’operació de préstec que formalitzen ambdues entitats.
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba
exclosa de l’àmbit d’aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), tot això de conformitat amb
l’article 52 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL
2/2004, de 5.3, el qual es remet a l’art. 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques, precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l) de la
TRLCSP.
3. Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació de
Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de
foment, ve regulada per les disposicions i els instruments següents:
a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36.
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242.
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135.

d) Les ja esmentades “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la
Diputació de Barcelona” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
del 1.3.2012).
e) El Plec de Bases l’aprovació del qual es proposa, l’oferta de l’entitat financera
seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona.
IV. SELECCIÓ DE L’ENTITAT FINANCERA I APROVACIÓ DEL PLEC DE BASES
DE LA CONVOCATÒRIA
1. D’acord amb els antecedents exposats s’ha elaborat un Plec que inclou les Bases
que hauran de regir l’acció concertada amb una entitat financera per a l’obtenció de
finançament subsidiat de les operacions financeres inscrites dins del programa de
crèdit local a formalitzar pels ajuntament i entitats municipals descentralitzades de la
província de Barcelona. El detall de les Bases és el següent:
PREÀMBUL:
BASE 1a.
BASE 2a.
BASE 3a.
BASE 4a.
BASE 5a.
BASE 6a.
BASE 7a.
BASE 8a.
BASE 9a.
BASE 10a.
BASE 11a.
BASE 12a.
BASE 13a.
BASE 14a.
BASE 15a.
BASE 16a.
BASE 17a.
BASE 18a.
BASE 19a.
BASE 20a.
BASE 21a.
BASE 22a.

Antecedents, motivació i règim jurídic
Objecte
Durada de l’acció concertada
Condicions dels préstecs i línia de crèdit
Requisits per a la participació de les entitats financeres
Presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes
Termini de presentació de sol·licituds
Criteri per a la selecció
Òrgan de selecció
Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat financera
Selecció de l’entitat financera
Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera
Formalització de l’acció concertada
Entitats beneficiàries dels préstecs
Finalitat dels préstecs
Responsabilitat de les entitats beneficiàries
Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona
Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del Programa de
Crèdit Local
Comissió d’avaluació del concert
Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
Regulació de l’acció concertada
Causes d’extinció
Jurisdicció competent

2. Quant a la tramitació val a destacar, finalment, que en el Plec de Bases s’hi
contenen les determinacions següents:
a) La convocatòria s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(Base 6a).
b) Prèvies les formalitats establertes i l’emissió dels informes corresponents, la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de l’entitat

financera que formuli l’oferta d’acció concertada que resulti més avantatjosa
d’acord amb els criteris fixats en el Plec de Bases, i tenint en compte que podrà
declarar desert el concert en cas que cap de les ofertes satisfés els interessos
generals (Bases 9a. i 10a.), tot això en aplicació del ROAS/1995 (art. 130 a 135, a
contrari) i Refosa núm. 1/2012 publicada al BOPB de 06.06.2012 i BOPB de
02.01.2013.
En virtut de tot això, el Director sotasignant proposa al President de Diputació de
Barcelona, que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la convocatòria i el Plec de Bases que hauran de regir l’acció
concertada amb una entitat financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les
operacions financeres inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels
ajuntament i entitats municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“Índex
PLEC DE BASES QUE HAURAN DE REGIR L’ACCIÓ CONCERTADA AMB UNA ENTITAT
FINANCERA PER A L’OBTENCIÓ DE FINANÇAMENT SUBSIDIAT DE LES OPERACIONS
FINANCERES INSCRITES DINS DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL A FORMALITZAR
PELS AJUNTAMENTS i ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DE L’ÀMBIT
TERRITORIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PREÀMBUL:
BASE 1a.
BASE 2a.
BASE 3a.
BASE 4a.
BASE 5a.
BASE 6a.
BASE 7a.
BASE 8a.
BASE 9a.
BASE 10a.
BASE 11a.
BASE 12a.
BASE 13a.
BASE 14a.
BASE 15a.
BASE 16a.
BASE 17a.
BASE 18a.
BASE 19a.
BASE 20a.
BASE 21a.
BASE 22a.

Antecedents, motivació i règim jurídic
Objecte
Durada de l’acció concertada
Condicions dels préstecs i línia de crèdit
Requisits per a la participació de les entitats financeres
Presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes
Termini de presentació de sol·licituds
Criteri per a la selecció
Òrgan de selecció
Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat
financera
Selecció de l’entitat financera
Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera
Formalització de l’acció concertada
Entitats beneficiàries dels préstecs
Finalitat dels préstecs
Responsabilitat de les entitats beneficiàries
Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona
Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del
Programa de Crèdit Local
Comissió d’avaluació del concert
Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
Regulació de l’acció concertada
Causes d’extinció
Jurisdicció competent

PREÀMBUL: Antecedents, motivació i règim jurídic
1. L’àmbit competencial de les Diputacions prioritza l’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis i, de forma especial, als de menor capacitat econòmica i
de gestió.
2. La Diputació de Barcelona va aprovar al maig de 1994 el Programa de Crèdit Local.
L’objectiu era obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments i EMD de la
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions a través de la
signatura d’un conveni amb una entitat financera, facilitant la gestió per a la consecució de
préstecs especialment a aquells ajuntaments i EMD amb menor capacitat econòmica, i a
més, subsidiar part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
3. Des dels inicis del Programa, a l’any 1994, fins a l’actualitat, els ajuntaments que hi han
participat han aconseguit crèdits, per un import de més de 1.490 milions d’euros, en
condicions òptimes i amb la subvenció per part de la Diputació de Barcelona dels interessos
d’aquests préstecs per un import de més de 180 milions d’euros.
4. La Diputació de Barcelona considera convenient renovar l’acció concertada, tot
seleccionant l’entitat financera que assoleixi el compromís de contractar els préstecs
sol·licitats en el marc del Programa de Crèdit Local a favor dels ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, amb les
millors condicions possibles per als anys 2013 i 2014.
La selecció de l’entitat financera en el marc de l’acció concertada es realitzarà mitjançant
una nova convocatòria pública, amb la finalitat de donar compliment als principis de
publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, d’acord amb l’article 239 i concordants
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i amb subjecció a les Bases reguladores.
5. El Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que la Diputació de
Barcelona formalitza amb una entitat financera, seleccionada prèvia convocatòria pública, i
oberta als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la
Diputació de Barcelona, per tal de fomentar les inversions públiques locals, tot reduint els
costos dels préstecs que aquests haurien de sol·licitar, i per tant col·laborant en la reducció
del seu endeutament, mitjançant la negociació per la Diputació de condicions especialment
favorables per a tot el col·lectiu d’ens locals beneficiaris, i alhora concedint-los subvencions
per subsidiar el tipus d’interès.
Dues notes que caracteritzen aquesta acció concertada són, d’una banda, que la
participació de cada ajuntament i EMD en el Programa és òbviament voluntària, i, de l’altra,
que el flux o moviment econòmic es produeix entre la Diputació i els ens locals participants,
sobre la base del pagament a aquests per aquella de la subvenció per subsidiar el tipus
d’interès del préstec formalitzat entre l’entitat financera seleccionada i l’ajuntament o l’EMD
corresponent.
6. L’entramat de l’acció concertada, per tant, inclou tres subjectes (Diputació de Barcelona,
l’entitat financera seleccionada i cadascun dels ajuntaments o EMD que decideix participar
en el Programa de Crèdit Local), i s’articula en tres relacions jurídiques:
- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada;
- la que s’estableix entre la Diputació i cada entitat local participant en el Programa;

- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i cada
entitat local.
Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament vinculades.
7. Davant les dificultats dels ajuntaments i EMD per accedir al crèdit, en aquesta
convocatòria s’ha considerat convenient preveure la possibilitat d’introduir l’opció de millores
complementàries al Programa (plans de sanejament i inversions d’exercicis anteriors,
actuacions relaciones amb la tresoreria), que puguin oferir les entitats financeres per al
conjunt d’ajuntaments i EMD i que seran objecte de valoració. I es considera convenient pel
fet que si el Programa de Crèdit Local s’adreça exclusivament a finançar inversions, les
altres opcions s’adrecen a la resta de préstecs a llarg termini (plans de sanejament i
inversions d’exercicis anteriors) i a la millora de la liquiditat (actuacions adreçades a la
tresoreria).
8. La relació entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el Programa de
Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores del Programa
de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona” aprovades per el Ple de la Diputació de
Barcelona en sessió de data de 22 de desembre de 2011 i publicades en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, del 01.03.2012). La referida Norma té naturalesa
reglamentària, raó per la qual es dóna compliment al requeriment de l’art. 17.2 de la L
38/2003, de 17.11, General de Subvencions, relatiu a la necessitat d’ordenança específica
per a modalitats de subvencions, i d’aquí que l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona no resulti d’aplicació directa, sinó supletòria al Programa de Crèdit
Local (art. 3.2.c del text de 2004 i 4.2.c del de 2008), atesa la seva regulació específica.
9. La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o, EMD que participa
en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base de l’operació de préstec que
formalitzen ambdues entitats.
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba exclosa de
l’àmbit d’aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per RDL
3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), tot això de conformitat amb l’article 52 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5.3, el qual es
remet a l’art, 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l) de la TRLCSP.
10. Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació de
Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de foment, ve
regulada per les disposicions i els instruments següents:
a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36.
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242.
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13.6; art. 130 a 135.
d) Les ja esmentades “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de
Barcelona” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’1.03.2012).

e) El Plec de Bases l’aprovació del qual es proposa, l’oferta de l’entitat financera
seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona.
BASE 1a. Objecte
L’objecte del present Plec és seleccionar una entitat financera disposada a obrir una línia de
crèdit permanent envers als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la
província de Barcelona per operacions a llarg termini incloses en els pressupostos de
l’entitat, subsidiada per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat d’aconseguir les
condicions econòmiques més favorables per al conjunt dels ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades. La línia de crèdit es formalitzarà d’acord amb els criteris de les
Bases de l'acció concertada i dels del Programa Crèdit Local aprovats per la Diputació de
Barcelona.
Així mateix, el Programa de Crèdit Local es podrà complementar amb actuacions derivades
de les millores ofertes en els termes de les presents Bases.
BASE 2a. Durada de l’acció concertada
La durada de l’acció concertada s’estableix per als anys 2013 i 2014; tanmateix la vigència
del concert podrà ésser prorrogada de manera expressa i previ acord plenari per un any
més, sempre i quan les parts obligades per l’acció concertada així ho decideixin, en la forma
i d’acord amb el que s’estableix a la Base 18a.
BASE 3a. Condicions dels préstecs i línia de crèdit
Els préstecs a signar entre l’ajuntament o entitat municipal descentralitzada i l’entitat
financera seleccionada, acollits al Programa de Crèdit Local, tindran les característiques
mínimes següents:
a) Línia de crèdit: serà de 100 milions d’euros anuals.
b) Import: coincidirà amb la proposta feta per la Diputació de Barcelona a l’entitat financera,
per a cada sol·licitud formulada.
c) Disponibilitat: serà d’un any. S’entendrà per un any, 3 trimestres naturals més fracció de
trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà amb el moment de la
seva signatura i serà com a mínim igual a l’import de la subvenció de la Diputació.
d) Carència: serà d’un any.
e) Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys.
f) Sistema d’amortització: constant, per mitjà de quotes iguals de liquidació trimestral.
g) Períodes de liquidació d’interessos: trimestrals.
h) Tipus d’interès aplicable: EURIBOR a tres mesos + diferencial ofertat per l’entitat
financera, sense cap tipus d’arrodoniments.
i) Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena.
j) En la firma dels contractes de préstec, entre l’entitat financera i l’ajuntament o l’entitat
municipal descentralitzada, actuaran com a fedatari/a públic/a el/la secretari/ària de
l’entitat local respectiva.
k) El diferencial ofertat per l’entitat financera adjudicatària de l’acció concertada sobre
l’Euribor a 3 mesos, s’actualitzarà de manera automàtica i s’aplicarà l’1 de gener del
segon any de concert i l’1 de gener del tercer any, en cas de pròrroga del concert.
El criteri d’actualització serà que el nou diferencial aplicat mantindrà la diferència que existia
entre el diferencial sobre l’Euribor de l’entitat adjudicatària i el diferencial màxim establert
per la “Comissió mixta de seguiment dels convenis relatius a les operacions de crèdit a
concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la

participació municipal en els tributs de l'Estat” vigent en el moment de la presentació de les
ofertes de les entitats financeres dins de la nova acció concertada 2013-2014.
Aquesta diferència s’aplicarà sobre el diferencial fixat per l’esmentada Comissió mixta vigent
en el mes de novembre anterior a l’entrada en vigor del nou diferencial.
BASE 4a. Requisits per a la participació de les entitats financeres.
Les entitats financeres que vulguin presentar-se a aquesta acció concertada hauran de
complir els requisits següents:
o Estar inscrites al Registre corresponent del Banc d’Espanya, de solvència reconeguda i
amb representació en la major part del territori de la província de Barcelona, amb plena
capacitat d’obrar.
Es considera que una entitat financera té representació en la major part de la província de
Barcelona quan l’entitat disposa d’oficines pròpies almenys en 50 municipis i EMD de la
província, entre els quals s’han d’incloure totes les capitals de comarques de la província de
Barcelona.
No s’admetrà en aquesta acció concertada la sindicació d’entitats.
BASE 5a. Presentació de sol·licituds, vigència de les ofertes i vinculació de les Bases
5.1 Els sol·licitants presentaran al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla
de Catalunya, núm. 126, de Barcelona), de 9 a 13,30 hores instància, d’acord amb el model
que s’adjunta com a annex I, que s’acompanyarà de dos sobres tancats, a l’anvers dels
quals haurà de figurar, respectivament, la corresponent inscripció:
- “SOBRE NÚM. 1. Documentació per prendre part en l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local” ,
- “SOBRE NÚM. 2. Oferta per prendre part en l’acció concertada del Programa de Crèdit
Local” .
5.2 El sobre núm. 1 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel sol·licitant
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II, la documentació següent:
a) Original o còpia autenticada de l’escriptura de constitució i/o adaptació de l’entitat
sol·licitant en el seu cas.
b) Original o còpia autenticada de l’escriptura de nomenament de càrrec social o poder
notarial acreditatiu de la representació del sol·licitant –que s’acompanyarà de còpia
autenticada del seu DNI-, documents tots ells acreditatius de la capacitat suficient per
prendre part en el concert i , en particular, per a la concessió de la línia de crèdit que
constitueix el seu objecte i validats prèviament per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria de
la Diputació de Barcelona i degudament inscrits en els Registres Públics corresponents, en
el seu cas.
c) Dades identificatives de la inscripció de l’entitat sol·licitant en el Registre corresponent
del Banc d’Espanya.
d) Relació dels municipis i EMD de la província de Barcelona on l’entitat disposa d’oficines
pròpies.

5.3 El sobre núm. 2 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel sol·licitant
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex III, la documentació següent:
Proposta de minuta de préstec tipus, la qual, un cop acceptada per la Diputació, servirà de
base per formalitzar els préstecs corresponents amb els ajuntaments i EMD.
5.4 Les ofertes tindran una vigència de dos mesos, comptats des de la data de finalització
de presentació de sol·licituds, termini durant el qual la Diputació de Barcelona haurà de
resoldre la present convocatòria.
5.5. La presentació de sol·licituds a l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
comporta l’acceptació de les condicions incloses a les presents Bases.
L’incompliment d’algun dels requisits previstos al Programa de Crèdit Local serà causa
d’exclusió del procediment de selecció.
BASE 6a. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 40 dies hàbils, comptadors des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la present acció concertada en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
BASE 7a. Criteri per a la selecció
1. Els criteris i la ponderació que es tindran en compte a l’hora de seleccionar l’entitat seran
els que tot seguit s’indiquen:
a) Preu de les operacions a llarg termini dins del Programa de Crèdit Local, fins a 70 punts.
b) Millores presentades, fins a 30 punts.
a) Criteri preu de les operacions:
Es tindrà en compte el diferencial sobre l’EURIBOR a tres mesos, proposat per l’entitat
financera a aplicar als préstecs acollits. S’assignaran 70 punts a la proposta que ofereixi el
diferencial més baix, tot puntuant la resta d’ofertes en funció de la diferència amb l’oferta
més baixa i de manera proporcional, d’acord amb la fórmula següent:

Puntuació = 70 –

Diferència amb l’oferta més baixa
___________________________

x 70

Oferta més baixa

b) Criteri millores presentades
Es valoraran aquelles que, com actuacions complementàries al Programa de Crèdit Local,
s’adrecin al conjunt dels Ajuntaments i EMD de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona, fins a un màxim de 30 punts, d’acord amb els subcriteris següents:
-

préstecs per finançar plans de sanejament i inversions d’exercicis anteriors, fins a 10
punts,
actuacions relacionades amb la tresoreria, fins a 20 punts,

2. L’oferta de millores a les quals fa referència la lletra b) de l’apartat anterior té caràcter
opcional; en el cas de no oferir-se millores, la puntuació a atorgar en relació amb l’aplicació
del criteri de l’esmentada lletra serà de 0 punts.
BASE 8a. Òrgan de selecció
8.1. L’Òrgan de selecció estarà integrat pel President de la Corporació que podrà delegar en
el President de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i pels vocals següents:
-

El Coordinador de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns.
La Secretària General de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.
La Interventora General de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.
El Tresorer de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.
El Director de Planificació de Serveis Econòmics.
El Cap del Servei de Programació.

8.2. Actuarà com a Secretari/ària de l’Òrgan de selecció un funcionari/ària del Servei de
Programació.
BASE 9a. Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat financera
9.1. El primer dimecres hàbil següent a la finalització del termini per a la presentació de les
sol·licituds, l’Òrgan de selecció procedirà a l’obertura dels sobres núm. 1 i a la qualificació
de la documentació en ells continguda.
Cas que la documentació presenti defectes, l’Òrgan de selecció podrà concedir un mínim de
tres dies hàbils per a la seva esmena.
L’Òrgan de selecció rebutjarà les sol·licituds que no continguin la documentació exigida.
9.2. El primer dimecres hàbil següent a l’obertura dels sobres en els termes de l’apartat
anterior, l’Òrgan de selecció procedirà en acte públic, que se celebrarà a la Sala Prat de la
Riba de l’edifici Can Serra, situat al carrer Rambla de Catalunya núm. 126 de Barcelona, a
les 12 hores, a l’obertura dels sobres núm. 2, prèvia indicació, per part de la Secretaria de
l’Òrgan de selecció, de les entitats que hagin resultat admeses per haver acomplert els
requisits exigits.
9.3. Previs els corresponents informes, l’Òrgan de selecció formularà proposta de selecció
de l’entitat financera a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
BASE 10a. Selecció de l’entitat financera
A la vista dels antecedents, dels informes emesos i de les propostes formulades, la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de l’entitat financera que formuli
l’oferta d’acció concertada que resulti més avantatjosa d’acord amb els criteris fixats en
aquest Plec de Bases. Igualment, podrà declarar desert el concert en cas que cap de les
ofertes satisfés els interessos generals.
BASE 11a. Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera
El resultat del procés de selecció de l’acció concertada regulada en aquest Plec de Bases
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es notificarà a l’entitat
seleccionada i a la resta que haguessin participat.

BASE 12a. Formalització de l’acció concertada
L’acció concertada entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera seleccionada es
formalitzarà en document administratiu que adoptarà la forma de conveni.
BASE 13a. Entitats beneficiàries dels préstecs
Tots els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la
Diputació de Barcelona podran ésser beneficiaris dels préstecs sempre que els puguin
concertar d’acord amb la seva legislació; tot això d’acord amb la normativa aprovada a
l’efecte per la Diputació de Barcelona. Als efectes de comprovació d’aquesta condició, els
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades hauran de presentar un certificat
acreditatiu emès per la Secretaria-Intervenció o per la Intervenció de l’entitat.
BASE 14a. Tipologia dels préstecs
Dins del Programa de Crèdit Local, es podran concertar tot tipus de préstecs a llarg termini
que la legislació vigent permeti concertar als Ajuntaments i EMD, que tingui per finalitat
finançar qualsevol inversió inclosa en els pressupostos dels destinataris.
I també es podran concertar les altres operacions plantejades per l’entitat adjudicatària com
a millores al Programa.
BASE 15a. Responsabilitat de les entitats beneficiàries
15.1. L’entitat beneficiària del préstec serà responsable davant l’entitat financera que se
l’hagi atorgat del compliment de les obligacions que se’n derivin.
15.2. La Diputació de Barcelona no es responsabilitzarà, en cap cas, en front l’entitat
financera seleccionada, de l’incompliment de les obligacions derivades dels préstecs en què
puguin incórrer els municipis o EMD, per la qual cosa l’entitat financera, en el seu cas, haurà
d’adreçar les accions pertinents davant dites corporacions locals.
15.3. A la minuta de préstec, l’entitat bancària podrà incloure les garanties de retorn del
préstec que consideri adients. En cas d’impagament d’algun dels terminis, es podrà
sol·licitar la domiciliació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a favor
de l’Entitat.
BASE 16a. Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona
16.1. Els interessos dels préstecs a llarg termini del Programa de Crèdit Local generats dins
d’aquest concert podran ser subsidiats total o parcialment per la Diputació de Barcelona en
funció de les seves disponibilitats pressupostàries, i d’acord amb la normativa aprovada a
l’efecte.
Els interessos a subsidiar es calcularan sobre l’import i la durada del préstec pactada
inicialment entre l’entitat financera i l’ajuntament o l’entitat municipal descentralitzada.
16.2. La Diputació de Barcelona podrà demanar a l’ajuntament o EMD beneficiari el retorn
de l’import de la subvenció en els casos d’incompliment de les condicions de l’operació
formalitzada en el marc del Programa de Crèdit Local, o en el cas d’amortització anticipada
del crèdit concedit. Malgrat l’anterior, l’Entitat financera haurà de mantenir les condicions
financeres pactades inicialment amb l’ajuntament o EMD.

16.3. La Diputació de Barcelona aprovarà la consignació pressupostària destinada a
subsidiar els interessos dels préstecs del Programa de Crèdit Local derivats de la resolució
de la present convocatòria.
16.4. D’acord amb les Bases del Programa de Crèdit Local, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona determinarà anualment el tipus d’interès a subsidiar.
16.5. La Diputació de Barcelona pagarà, d’una sola vegada, l’equivalent financer dels punts
percentuals del tipus d’interès subvencionat.
El pagament es realitzarà, sempre que sigui possible, un mes després de la signatura del
préstec. L’entitat financera que en resulti seleccionada aplicarà l’esmentada subvenció a
reduir el principal i, en conseqüència, l’import d’interessos i amortitzacions a pagar per
l’entitat local corresponent al llarg de la durada del préstec subvencionat. Per tal que això
sigui possible, s’estableix la condició que la primera disponibilitat del préstec coincideixi amb
el moment de la seva signatura i que sigui, com a mínim, igual a l’import de la subvenció de
la Diputació. L’entitat financera haurà d’expedir la justificació de l’aplicació de la subvenció al
principal del préstec en el moment de la seva aplicació.
BASE 17a. Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del Programa de
Crèdit Local
17.1. Totes les sol·licituds de préstec dels ajuntaments i les EMD que es vulguin acollir
aquest concert es realitzaran a través de la Diputació de Barcelona.
17.2. El Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, responsable de la gestió
d’aquest concert, farà una proposta a l’entitat financera, per a cada sol·licitud, sobre la
quantia del préstec a concedir dins de la línia de crèdit concertada.
L’entitat financera seleccionada haurà de donar resposta, en un termini de 15 dies hàbils,
sobre la viabilitat de l’operació.
Quan l’entitat peticionaria reuneixi les condicions legals per endeutar-se i, en el cas que
sigui necessària, disposi de l’autorització del Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, i l’entitat financera seleccionada tingui dubtes sobre la seva
vialitat, serà la Comissió d’avaluació del concert l’encarregada de resoldre aquests
expedients.
17.3. La resta de condicions dels préstecs seran les que resultin de l’aplicació de la Base
3a. i de l’oferta de l’entitat financera seleccionada.
17.4. La documentació per tramitar el préstec contindrà un informe del/la interventor/a del
municipi o de l’EMD sol·licitant sobre la solvència financera de l’ens peticionari, on constarà
l’última liquidació d’ingressos i despeses del municipi o EMD agregada per capítols
pressupostaris, el pressupost consolidat vigent d’ingressos i despeses agregat per capítols
pressupostaris, l’import del saldo viu del principal dels crèdits concertats per la Corporació
sol·licitant, l’anualitat teòrica d’aquests préstecs i el romanent de tresoreria total, segons
l’última liquidació pressupostària.
Per facilitar als ajuntaments i les EMD la presentació de la informació anterior, la Diputació
de Barcelona elaborarà una fitxa que contingui aquestes dades d’una manera estructurada.
Aquesta informació serà tramesa a l’entitat financera i s’entendrà suficient per a la concessió
dels préstecs. Quan l’entitat financera de forma justificada ho consideri necessari per a la

concessió del préstec podrà demanar a la Diputació de Barcelona informació
complementària sobre les finances del municipi o l’EMD.
17.5. L’entitat financera determinarà el departament i les persones de contacte per a la
tramitació i resolució dels expedients.
Durant els tres primers mesos de funcionament d’aquest concert es crearà una Comissió
tècnica de seguiment de la gestió d’aquest programa per resoldre els problemes de gestió
que puguin aparèixer. Aquesta Comissió estarà integrada per tècnics de la Direcció de
Planificació Econòmica de la Diputació de Barcelona i pels tècnics responsables de la
gestió d’aquesta línia de crèdit que determini l’entitat financera, i tindrà les funcions
següents:

a) Establir la documentació necessària que hauran de presentar els ajuntaments i les
entitats municipals descentralitzades per efectuar la sol·licitud del préstec.

b) Determinar els circuits i protocols per a la tramitació del préstec.
c) Definir els mecanismes de seguiment i de coordinació adients amb els agents que
intervenen en el procés de sol·licitud, aprovació, concessió del préstec, signatura i
disposició del préstec.
d) Vetllar per a què tots els processos protocols i circuits definits garanteixin la màxima
agilitat en l’atorgament del préstec, quan l’entitat sol·licitant reuneixi les condicions
establertes.
e) Altres funcions que la comissió consideri necessàries desenvolupar en funció de les
circumstàncies que sobrevinguin.
La periodicitat de les reunions de la comissió tècnica serà fixada per la Diputació de
Barcelona.
BASE 18a. Comissió d’avaluació del concert
1. Es crearà una Comissió paritària integrada per membres de l’Entitat financera i de la
Diputació de Barcelona amb l’objecte de fer el seguiment i avaluació del funcionament
del concert.
2. Aquesta Comissió serà l’encarregada de:
a) Arbitrar els mecanismes necessaris pel bon funcionament d’aquest programa.
b) Avaluar i resoldre les peticions formulades pels ajuntaments i EMD que presentin dubtes
sobre la seva viabilitat.
c) Establir els procediments i aplicació de les millores presentades per l’Entitat Financera
seleccionada en el marc del Programa de Crèdit Local i fer-ne el seguiment.
d) Establir els procediments d’aplicació de les millores complementàries del Programa de
Crèdit Local i fer-ne el seguiment.
3. Aquesta Comissió es reunirà cada vegada que es consideri necessari i el mes de
setembre de cada any amb l’objecte d’avaluar el programa de finançament i proposar-ne
millores, així com la pròrroga del concert i les seves condicions.
BASE 19a. Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
La Diputació de Barcelona regularà aquells aspectes, no contemplats en els punts anteriors,
sobre la gestió de les sol·licituds i concessió de subvencions a través de les normes
reguladores del Programa de Crèdit Local.

BASE 20a. Regulació de l’acció concertada
L’acció concertada es regularà pel conveni formalitzat, pel present Plec de Bases, per la
normativa i les determinacions específiques aprovades per la Diputació de Barcelona, per la
legislació local i general relativa a l’activitat de foment, per la resta de normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, per les de dret privat.
BASE 21a. Causes d’extinció
Són causes d’extinció de l’acció concertada les següents:
a) El compliment del termini.
b) El mutu acord.
c) La resta de causes previstes a la legislació.
BASE 22a. Prerrogatives i jurisdicció competent
1. La Diputació de Barcelona ostenta la prerrogativa d’interpretació de les presents Bases i
la seva aplicació.
2. La Jurisdicció del contenciós administratiu serà la competent per resoldre les
controvèrsies que es plantegin en el marc de l’acció concertada formalitzada i regulada
en el present Plec de Bases.”

Segon.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Tercer.- Del resultat de la convocatòria de l’acció concertada se’n donarà compte al
Ple per al seu coneixement.
Sol.licita la paraula el Sr. Mañas, per deixar constància del vot a favor d’aquest
dictamen, però repassant les bases que aprovem i sabent i sent conscients que
aquestes han estat les bases que s’han aprovat, també, en anteriors mandats i sabent
que aquesta és una eina imprescindible d’ajuda al món local, hi ha un tema que volem
situar, que és la necessitat que les administracions públiques (les administracions
municipals i també la Diputació de Barcelona) comencem a situar en els criteris de
selecció, com a aspectes de millora a l’hora de determinar amb quines entitats
financeres treballem, aspectes que tinguin a veure amb la responsabilitat social
corporativa d’aquestes entitats financeres. Votem, òbviament, a favor del Dictamen
però fem la reflexió que, en el futur, tant nosaltres com la resta d’ajuntaments hem de
començar a establir aquests criteris en els nostres criteris de selecció.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
Organisme de Gestió Tributària
11.- Dictamen de data 21 de desembre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles, 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 Cubelles en data 20 de novembre 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
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Cubelles, en data 20 de novembre 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.- Preus públics 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.

II.- Danys i perjudicis ocasionats a l’administració







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

III.- Execucions subsidiàries



Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes, en període executiu.






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

IV.- 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.

V.- Altres ingressos 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.

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Cubelles en data 20 de novembre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona,
respecte de la recaptació en executiva de la Taxa per assistència i estada en llars
d’infants, en el sentit que segons l’ordenança fiscal passa a ser Preu públic per la
prestació del servei de llar d’infants, essent les funcions que es deleguen les següents:







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

12.- Dictamen de data 17 de desembre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lluçà, 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 Lluçà en data 31 d’octubre 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
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Lluçà, en data 31 d’octubre 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 llicències urbanístiques







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.

Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
13.- Dictamen de data 17 de desembre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de les Masies de
Voltregà, 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 les Masies de Voltregà en data 8 de novembre 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
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de les
Masies de Voltregà, en data 8 de novembre de 2012 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:

- Taxa per la prestació del servei d’escola bressol; taxa per la prestació del servei de
piscina municipal







Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.
Recaptació dels deutes, tant en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
14.- Dictamen de data 19 de desembre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mataró, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Mataró en data 13 de desembre de 2012 acordà l’ampliació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió 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 de
Mataró, en data 13 de desembre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica





Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
15.- Dictamen de data 9 de gener de 2013, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olivella, 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’Olivella en data 27 de novembre 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
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament
d’Olivella, en data 27 de novembre 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:
-

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.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
16.- Dictamen de data 21 de desembre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en data 19 de novembre de 2012
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió 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 de
Cubelles, en data 19 de novembre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I.- Taxa per la recollida de residus








Realització de les liquidacions.
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 construccions, instal·lacions i obres




Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.

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 l’acord segon de l’acord municipal de delegació.

Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
17.- Dictamen de data 17 de desembre de 2012, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 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 Sant Pol de Mar en data 29 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.
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 Sant Pol de
Mar, en data 29 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.- Taxa per 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 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.

II.- Sancions administratives








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

III.- Multes coercitives







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.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

2.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, en data 29 d’octubre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió 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’interposi 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.
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 Sant Pol de Mar 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.

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




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.

VI.- Contribucions especials








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

VII.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.















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

VIII.- Taxes per:











Clavegueram.
Entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública.
Expedició de documents administratius.
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en
terrenys d’ús púbic i indústries del carrer i ambulants, i rodatges cinematogràfics.
Instal·lació de quioscos en la via pública.
Llicència d’autotaxi.
Llicències urbanístiques.
Ocupació del domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
Prestació dels serveis d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials.
Prestació dels serveis d’ensenyament especials en establiments municipals.
Prestació dels serveis de casals infantils i juvenils.
Prestació del servei d’escola bressol.
Prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en les
activitats i instal·lacions.
Recollida d’escombraries.
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.- Preu públic anuncis revista ENS









Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Notificació de les liquidacions practicades.
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.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X.- Quotes d’urbanització



Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.







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

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.
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 administratives








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

XIII.- Multes coercitives







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.

XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

XV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar



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.

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
18.- Dictamen de data 9 de gener de 2013, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda, 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 Santa Perpètua de Mogoda en data 27 de desembre de 2012
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat 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
Santa Perpètua de Mogoda, en data 27 de desembre 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.- Taxa per les entrades de vehicles mitjançant les voreres i reserves de via pública
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i taxa per
la gestió dels residus municipals











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.

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



Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.














Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 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.

IV.- Taxa per tinença de gossos
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquesta taxa es deleguen són:







Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
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.

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada anteriorment al ple de
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda de data 27 de desembre de 2012 a favor
de la Diputació de Barcelona dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
-

Taxa per expedició de documents administratiu i taxa pel servei de recollida de
vehicles abandonats a la via pública o que obstaculitzin el transit rodat

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes resten delegades són:







Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
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 tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
19.- Dictamen de data 17 de desembre de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tagamanent, 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 Tagamanent en data 31 d’octubre 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
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Tagamanent, en data 31 d’octubre 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 l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
20.- Dictamen de data 8 de gener de 2013, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, 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 Vilanova i la Geltrú en data 24 de desembre 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

ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, en data 24 de desembre 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









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’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
21.- Dictamen de data 9 de gener de 2013, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic locals.
El ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental en data 3 de desembre 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 locals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte del Consell
Comarcal, 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 del Consell Comarcal
del Vallès Occidental, en data 3 de desembre de 2012 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
I.- Sancions administratives








Notificació de les liquidacions practicades pel Consell Comarcal.
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.- Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius








Notificació de les liquidacions practicades pel Consell Comarcal.
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 de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada al Consell
Comarcal delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació

per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
22.- Dictamen de data 9 de gener de 2013, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic locals.
El ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en data 21 de novembre 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 locals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte del Consell
Comarcal, 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 del Consell Comarcal
del Vallès Oriental en data 21 de novembre 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:
-

Preu públic per a la prestació del servei de transport escolar i Preu públic per a la
prestació del servei de transport adaptat



Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent del Consell
Comarcal.
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 de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada al Consell
Comarcal delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació
per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Oficina Tècnica d’Acció Territorial
23.- Dictamen de data 22 de gener de 2013, que proposa aprovar la pròrroga del
conveni de col.laboració per a la gestió, el manteniment i la conservació del Parc
Fluvial del Besòs, amb els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac i el Consorci per a la defensa
de la conca del riu Besòs.
Atès que els Ajuntaments de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet i de Montcada
i Reixac, juntament amb el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, van
promoure l’any 1.997 la realització de la Primera Fase del Parc Fluvial del Besòs.
Posteriorment els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de
Gramenet van promoure l’any 2004 la realització de la Segona Fase i, finalment,
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va promoure l’any 2006 la Tercera Fase
consistent en la recuperació del tram final de la llera del riu Besòs.
Atès que l’àmbit actual del Parc Fluvial del Besòs abasta el tram del Riu Besòs
comprès entre la seva confluència amb el Riu Ripoll i la seva desembocadura a la Mar
Mediterrània.
Atès que els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i
Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, i posteriorment
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, van sol·licitar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona per dur a terme la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial
del Besòs.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 29 de març
de 2007, va aprovar el conveni de col·laboració per a l’assumpció de la gestió, el
manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, a subscriure entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i

el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, l’anunci sobre el qual es va
publicar al BOPB num.162 de 7 de juliol de 2007.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, va
assumir la realització de l’encomanda de gestió i delegació de competències
efectuades per les parts signatàries del conveni.
Atès que el conveni va entrar en vigor el 15 de febrer de 2008 amb una vigència inicial
de dos anys. En el seu Pacte Segon es va preveure la prorroga del mateix de forma
expressa per períodes de dos anys.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 25 de febrer
se 2010, va aprovar prorrogar el referit conveni fins el 14 de febrer de 2012.
Atès que el conveni de referència va establir, en el seu Pacte Setè, la creació d’una
Comissió de Seguiment i la seva composició i, en el seu Pacte Vuitè, la regulació del
funcionament de la mateixa.
Atès que la Comissió de Seguiment del conveni referit, en sessió de data 17 de gener
de 2012, va adoptar l’acord de la modificació del Pacte Segon del conveni vigent, en el
sentit que el conveni es podia prorrogar de forma expressa per períodes d’un any.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 23 de febrer
de 2012, va aprovar la modificació no substancial del contingut del conveni de
referència, així com, la seva pròrroga fins el 14 de febrer de 2013.
Vist que segons l’article 30.6 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local (RD 781/86, de 18 d’abril), i l’article 57 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 24 d’abril,
són formes de cooperació per a l’efectivitat dels serveis municipals les subscripcions
de convenis administratius per part de les Diputacions Provincials.
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de la Diputació de Barcelona ha
d’adoptar aquests acords amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels
seus membres.
Vist l’article 10 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
proposa al president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi al Ple, previ
informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració, subscrit entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i
el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, per a la gestió, el
manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona en la seva sessió ordinària de data 29 de març de 2007.
Segon.- ESTABLIR que l’esmentada prorroga serà vigent des del 15 de febrer de
2013 fins el 14 de febrer de 2014.
Tercer.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Quart.- NOTIFICAR als Ajuntaments de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet, de
Sant Adrià de Besòs, de Montcada i Reixac i al Consorci per a la Defensa de la Conca
del Riu Besòs els acords precedents, per al seu coneixement i als efectes escaients.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
Oberta la segona part del Ple, seguiment i control de la gestió corporativa, la
Presidència indica a la Secretaria General que doni lectura de les dues mocions, una
presentada pels grups polítics d’ERC, ICV-EUiA-E i CiU, i un altre presentada pel grup
polític del PSC, per debatre el contingut de les mateixes conjuntament, segons acord
de la Junta de Portaveus, conjuntament.
1.- MOCIÓ que presenten els Grups de CIU, ERC-AM i ICV-EUiA-E de la Diputació
de Barcelona de suport a la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble
de Catalunya.
Els diputats sotasignants, en la seva qualitat de Portaveus dels Grups de
Convergència i Unió (CiU), 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 DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I
EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.

L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català,
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i
de la Cort Comtal.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha
estat una constant. Malgrat les dificultats històriques, és a dir, tots els intents de
recuperar les institucions i l’autogovern de Catalunya (Mancomunitat de Catalunya,
proclamació de la Segona República espanyola) i totes les actuacions autoritàries que
han abolit els avenços desitjats (dictadura de Primo de Rivera, dictadura del general
Franco), el poble de Catalunya ha lluitat contra les resistències que han limitat la
democràcia a casa nostra. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les
voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una
involució en l’autogovern.
Després de l’aprovació, el 27 de setembre de 2012 per part del Parlament de
Catalunya, de la resolució 742/IX, que constatà la necessitat que el poble de
Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu
mitjançant una consulta, i atenent al resultat de les eleccions al Parlament de
Catalunya del 25 de novembre de 2012, aquest Parlament, reunit en la primera sessió
de la X legislatura el 23 de gener de 2013 va aprovar una Declaració de Sobirania i el
dret a decidir del poble de Catalunya.
Davant la transcendència del moment històric i conscients de la responsabilitat que
també té el món local en aquest procés, els grups de Convergència i Unió (CiU),
Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUiA-E) i
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) proposen al Ple de
la Diputació de Barcelona l'adopció dels acords següents:
Primer.- Manifestar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració de
Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de
Catalunya el 23 de gener de 2013, que diu el següent:
“D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a
decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític
col·lectiu, d’acord amb els principis següents:

– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte
polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de
la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que
en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental
del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la
societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a
decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt
de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea,
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat
del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic,
social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i
l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble
de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els
mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips
actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i
socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin
aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”

Segon.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència del Govern de la Generalitat, la Presidència del Congrés de Diputats, a la
Presidència del Senat, als Ajuntaments de la demarcació de Barcelona, als Grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les dues entitats municipalistes (ACM i
FMC), a l’AMI, a l’ANC i a Òmnium Cultural.
2.- MOCIÓ que presenta el Grup polític del PSC de la Diputació de Barcelona pel
dret a decidir.
Josep Mayoral Antigas, en qualitat de portaveu del Grup Socialista de la Diputació de
Barcelona,

Exposa
La Sentència del Tribunal Constitucional, que modifica l’Estatut aprovat en referèndum
per una majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, va ser interpretada per molts
com la confirmació que les ànsies d’autogovern de bona part dels catalans i catalanes
no cabien ja en la Constitució Espanyola.
D’altra banda, el nou finançament acordat l’any 2009, que pretenia aturar el creixent
malestar fiscal català, tampoc ha garantit el compliment del principi d’ordinalitat.
A tot això li hem de sumar la percepció d’un exagerat dèficit fiscal, que s’ha vist
agreujada amb motiu de la crisi econòmica.
Finalment, cal afegir la sensació d’injustícia sobre les inversions públiques estatals a
Catalunya, així com l’acumulació d’incompliments per part dels successius Governs
espanyols del model de finançament acordat a partir del que disposa el nou Estatut i la
manca de sensibilitat suficient sobre la realitat pluricultural i plurilingüística d’Espanya.
Tenint en compte la suma d’aquestes raons i d’acord amb la voluntat expressada per
una majoria de les forces polítiques parlamentàries catalanes, és necessari assolir un
acord entre el Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya que estableixi la celebració
a Catalunya d’un referèndum en el marc de la legalitat, perquè els catalans i catalanes
puguin pronunciar-se sobre quin ha de ser el futur de les relacions entre Catalunya i la
resta d’Espanya.
Per tot això proposa que el Ple de la Diputació de Barcelona acordi:
Instar el Govern català a fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu,
d’acord amb els següents principis:
. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i podrà exercir el seu dret a decidir de forma acordada entre els
governs català i espanyol, a través d’un referèndum, en el marc de la legalitat,
en el qual es plantegi una pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de
forma inequívoca.
. El procés de l’exercici del dret a decidir serà, en el seu cas, escrupolosament
democràtic, garantint la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, en
especial per part de les institucions i els mitjans de comunicació públics, a
través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu
que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat
popular.
. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població
catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret
a decidir i es promogui la seva participació en el procés.

Obert el torn d’intervencions, la Presidència dóna l’ús de la paraula al portaveu del
Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, per defensar el contingut de la moció sobre la
sobirania.
En relació amb la moció, comença dient que el nostre partit va presentar en la darrera
Junta de Portaveus, voldríem dir que per a nosaltres es fa difícil, molt difícil imaginar
un immediat per a la política que no passi per un decidit increment de la transparència,
de l’aprofundiment democràtic i de la participació ciutadana. Sens dubte, des del punt
de vista d’ERC, seria un error imperdonable amb conseqüències negatives
impredictibles negar a la ciutadania la capacitat d’intervenir activament en les
decisions que repercuteixen tant en el seu dia a dia com en la definició del marc polític
i social on desenvoluparan, on desenvoluparem les nostres vides.
És en aquest marc, el de l’aprofundiment democràtic i la participació ciutadana, més
enllà d’una votació quadriennal, que es presenta aquesta moció i no hi ha, repeteixo,
no hi cap enquesta o baròmetre realitzat a Catalunya en què on una majoria
incontestable de ciutadans d’aquest país no demani, no reclami, no exigeixi que es
pugui dur a terme una consulta en forma de referèndum per determinar el futur polític,
econòmic i social de les nostres vides. No n’hi ha cap i som els partits polítics els que
hem de fer possible que es realitzi aquesta demanda dels nostres conciutadans, que
consideren, molt majoritàriament, que és en el poble de Catalunya on rau la sobirania
política, és a dir, que som sobirans i, per tant, que tenim el dret a decidir sobre el
nostre futur.
Els catalans i les catalanes creiem, des de fa molts segles, que som subjecte polític i
jurídic sobirà. Des del mateix inici, quan el país era encara una part de l’actual i
esvertebrat partit del Comtat de Barcelona. També quan formàvem part de la Corona
d’Aragó, amb lleis d’avenç democràtic i participatiu força pioneres a la seva època, o
des de la constitució del que avui anomenem Estat espanyol. Al llarg dels segles,
Catalunya, els catalans i les catalanes sempre hem manifestat la voluntat, estrictament
democràtica, de promoure i defensar la nostra cultura, de voler-nos autogovernar per
millorar el nostre progrés, per vertebrar el nostre benestar i per afavorir la igualtat
d’oportunitats de tota la ciutadania.
No triem el moment en què vivim, però sí triem com el volem viure i ERC el vol viure
amb plenitud al costat de la ciutadania, empenyent cap a la consulta que la ciutadania
promou, cap el referèndum per decidir de quin futur polític ens volem dotar entre tots
plegats. Aquesta és la motivació d’aquesta moció que parla exclusivament de la
sobirania dels catalans vers el dret a decidir que tenim, però no per això volem deixar
de manifestar de nou que ERC és un partit independentista que defensa el mateix grau
d’independència per a Catalunya que el que tenen els estats actualment constituïts
dintre de la UE. En conseqüència, ERC està a favor de constituir un nou Estat per als
catalans i les catalanes dins de la UE. Per tant, promovem acollir-nos a qualsevol marc
legal que existeixi que ens permeti decidir el nostre futur.
Assolir un estat propi en el marc de les democràcies liberals de la UE per la via
estrictament de l’aprofundiment democràtic que hi ha en el segle XXI és tota una
revolució, però nosaltres també creiem que la construcció d’aquest nou Estat ens ha
de dur a construir un futur millor i més esperançador per a la nostra ciutadania que el

que tenim ara dins de l’Estat espanyol. És per això que volem tenir Estat, un Estat més
equilibrat i social, solidari i modern, capaç d’eradicar la corrupció, de generar polítiques
d’ocupació encertades i efectives que minvin la xacra social de l’atur en què vivim en
l’actualitat i d’establir relacions denses entre la població del nostre país per dotar-nos
d’una cohesió social forta i sòlida que ens permeti afrontar els reptes de construir una
societat més lliure i més justa per a tothom. És per això que votarem a favor de la
moció primera i que votarem en contra de la segona moció.
A continuació sol.licita l’ús de la paraula el portaveu del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr.
Mañas, per anunciar el vot favorable, òbviament, a la moció que signem conjuntament
amb CiU i ERC i la nostra abstenció a la moció que presenta el PSC (en
conseqüència amb allò que també vam fer en el Parlament de Catalunya) perquè
portem avui aquesta moció, que és una moció de suport a una declaració del dret a
decidir, de la sobirania del poble català, que es va produir en el Parlament de
Catalunya i que (vull destacar) no és una declaració més (com alguns han volgut
situar) que reclamava el dret a l’autodeterminació de Catalunya.
I no és una declaració més, afegeix, perquè no és casual que aquesta declaració
s’hagi produït en aquest moment, no és casualitat que s’hagin produït unes eleccions
anticipades i tot això ve fruit d’un esgotament profund de les relacions entre Catalunya
i l’Estat espanyol, i quan em refereixo a Catalunya no em refereixo a Catalunya com un
ens abstracte o d’imaginari nacional, sinó com un esgotament de la ciutadania
catalana en l’actual marc de les relacions amb l’Estat espanyol. Un esgotament que
arriba al seu màxim quan una sentència del Tribunal Constitucional espanyol tomba un
Estatut d’Autonomia votat pels catalans i les catalanes en un referèndum. Estem
parlant que una Constitució votada per unes generacions determinades (perquè som
molts i moltes els que no hem votat aquesta Constitució que avui ens regeix) pot
acabar mutilant la decisió democràtica del poble català. El nostre dret a decidir no es
basa, com he dit, en cap abstracció nacional. És una qüestió democràtica fonamental.
Per tant, per a nosaltres no és un debat entre sobiranistes i no sobiranistes; és,
simplement, un debat entre aquells que volem que sigui la ciutadania, el poble qui
decideixi quin és el futur de les relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol. És un
concepte, simplement, de principi democràtic. No es pot negar l’exercici de la
ciutadania de poder decidir quin és el seu destí.
I per què ara? Perquè durant molts anys el catalanisme, durant tota la democràcia (des
de 1977) hem estat intentant buscar fórmules d’entesa i de consens amb la resta de
l’Estat espanyol, buscant fórmules d’entesa i de consens que cabessin en el marc de
l’actual Constitució espanyola (CE) i, trenta anys després, ens hem adonat que és
impossible buscar aquestes fórmules de consens en el marc de la CE i el que toca és
parlar amb Espanya d’igual a igual, de tu a tu, i això no té res a veure amb quin sigui el
nostre model de relacions entre Catalunya i l’Estat. Com vostès saben, nosaltres
pretenem ser punt de trobada entre federalistes i independentistes. que ens uneix una
sola cosa: que és que volem que sigui el poble català, que sigui la ciutadania qui
decideixi el camí d’aquesta nova relació que volem tenir o no amb l’Estat espanyol.
Exigim un dret a decidir sense pors esgotant, òbviament, tots els mecanismes de
negociació amb l’Estat, però avui la Generalitat de Catalunya té les suficients eines
administratives i la suficient legitimitat política que li dóna l’ampli acord del Parlament
de Catalunya perquè aquest Parlament, conjuntament amb la Generalitat, organitzi

una consulta més enllà de si hi ha o no acord amb les institucions espanyoles i l’Estat
espanyol. Intentarem l’acord i mai no és tard per arribar a acords, però la consulta s’ha
de fer hi hagi o no acord amb l’Estat espanyol.
Com he dit al principi, estem parlant d’un dret fonamentalment democràtic que per a
nosaltres no es basa en cap principi ni en cap tradició històrica que es pugui remuntar
de l’Edat Mitjana sinó en un dret democràtic de la ciutadania del segle XXI. Volem
eixamplar el consens pel dret a decidir i ens agradaria que el consens, avui, en
aquesta sala fos més ampli del que segurament serà i esperem que, quan arribi el
moment de la consulta (que segurament arribarà), siguem totes les forces del
catalanisme polític les que estiguem darrere de l’impuls d’aquesta consulta
independentment de l’opció que cadascú personalment o dels partits puguin decidir
que demanaran en aquesta consulta o no. Com he dit, mai no és tard per arribar a
acords i d’aquí a què acabem d’exercir el dret a decidir ens esmerçarem en esforços
perquè puguem ampliar aquest consens del Parlament de Catalunya a d’altres forces
polítiques
I, per últim, estem a la Diputació de Barcelona, una institució que representa el món
local. Òbviament, no farem la construcció nacional sense els ajuntaments. No la farem
sense els municipis i els municipis, els regidors i les regidores de Catalunya tenim una
enorme responsabilitat de fer viu aquell lema que deia el PSUC a la Transició:
Catalunya, un sol poble. Nosaltres volem avançar nacionalment fins a les màximes
quotes de sobirania que vulgui el poble català, però volem avançar tots plegats i els
regidors, les regidores i els ajuntaments tenim una gran feina de no trencar aquesta
cohesió social i fer molta pedagogia al carrer sobre el que és el dret a decidir per
combatre aquells que, mitjançant la por i les amenaces, ens volen dividir en un fals
debat identitari.
En el seu torn, el portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, manifesta que: “Ya
anuncio el voto contrario a las dos mociones que se han presentado porque,
evidentemente, estamos en las antípodas ideológicas de ambas y porque, hoy en día,
la prioridad es otra y no la que se presenta hoy aquí.
Constatar que una vez más, en el Pleno de la Diputación de Barcelona, volvemos a
hablar de un tema como es la hipotética independencia de Cataluña que interesa a
unos partidos políticos muy determinados pero que no es la prioridad para muchos
catalanes. Estamos ante una doble grave crisis, una crisis económica y una crisis
política. La crisis política viene por el despego del ciudadano de la política y ello viene
dado, en parte, por los graves casos de corrupción política (todos condenables y
cometa quién los cometa) y de otro lado, viene por hablar de temas que sólo
preocupan a los políticos y no al ciudadano. Prueba de ello es que hoy repetimos otra
vez un debate ya muy reiterado demasiadas veces en este Pleno de la Diputación de
Barcelona.
Con la presentación de esta declaración, lo único que se consigue es la división entre
catalanes, la división de la sociedad catalana, creando un escenario de inestabilidad
política y jurídica que no va a ayudar en nada a salir de la crisis y también nos aleja de
Europa, tal y como explicaron el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, y
la vicepresidenta y comisaria de Justicia, señora Reding. Evidentemente, todo un

ejercicio de irresponsabilidad política. Para nosotros, la prioridad es otra, es hablar de
economía, hablar de cómo buscar soluciones a los más de 600.000 parados que hay
en Cataluña, buscar soluciones para salir de la crisis. Esa es nuestra prioridad pero ha
quedado claro que, para ustedes, esos no son temas prioritarios y, mientras hablamos
de estelades y del dret a decidir, arrinconamos la senyera, no hablamos del problema
real que es la crisis y el paro y seguimos jugando con los sentimientos de la gente. Y,
además, muchos de ustedes quieren hacer este debate, incluso, desde la ilegalidad y
justificándola. Hay que tener en cuenta que la democracia no existe sin la legalidad y
sin la legalidad, será otra cosa. Será anarquía, una plataforma antisistema y,
evidentemente, a mí no me gustaría tener un presidente de la Generalidad que fuese
un antisistema. A mí me gustaría que el presidente de la Generalidad defendiese
escrupulosamente y con respeto la legalidad vigente que salvaguarda nuestra
democracia. Y nosotros, evidentemente (y lo decimos abiertamente), lideramos el NO
a la independencia pero también el SÍ a la convivencia y a la pluralidad y el mejor
pacto es la concordia y la pluralidad que es el pacto que no divide ni a Cataluña ni a
los catalanes”.
A continuació la Presidència cedí l’ús de la paraula al Vicepresident 5è. de la
Corporació, Sr. Fogué, que manifesta el següent:
Ja he escoltat i estic escoltant amb molta atenció, evidentment, els portaveus que
m’han precedit i seguiré escoltant el portaveu que em seguirà.
Suposo que, no sé vosaltres, però jo arribo a la conclusió que difícilment el que
nosaltres ara i aquí en aquest Plenari podrem aportar, pugui ser ni millor ni més
novedós ni generi més consensos que el que, fa poc més d’una setmana, tot just els
portaveus de les mateixes formacions que formem part d’aquest Plenari han estat
discutint, debatent i votant en seu parlamentària, en el Parlament de Catalunya. Per
tant, diríem que (amb tots els respectes per a tots, els uns i els altres) estem fent un
exercici de duplicar una feina que ja està feta i que no és perquè el tema no sigui prou
important, però la importància d’un tema no ve donada pel nombre de vegades que es
repeteix sinó, en tot cas, per les noves aportacions que es puguin fer o arribar a fer.
Jo crec que no és necessari i nosaltres hem fet l’aportació de la nostra moció, en el
moment en què es va presentar la moció per part de CiU, ICV i ERC. Si no,
evidentment, no l’hauríem plantejat però, bé, diguem-ne que no és cap cosa de l’altre
món ni és estranya però sí que m’agradaria situar que seria molt més interessant, com
hem fet en altres ocasions en el Plenari de la Diputació, que abans que el Parlament
de Catalunya o el Congrés dels Diputats aprovi o quan està tot just treballant un
determinat tema o norma que afecta els interessos municipals, sí que hem fet des
d’aquí propostes o recomanacions per fer-les arribar al Parlament, al Congrés o als
governs perquè les tinguessin en compte. En aquest cas, sí que trobo sentit perquè
afecta els nostres interessos i pot ser escoltada. El que nosaltres parlem ara és, a
més, una repetició. No modificarà, en cap cas, el debat que ha fet el Parlament de
Catalunya.
Dit això, sí voldria dir i incidir en un tema que ha sortit. Jo també voldria parlar del dret
a decidir dels ajuntaments, dels governs locals, entenent això com el nou marc
necessari de relació entre els governs locals, els ajuntaments, el Govern de la

Generalitat i el Govern de l’Estat. No ho comparo amb a un referèndum per
l’autodeterminació, no. Estic parlant, en aquest sentit perquè jo suposo que a tots aquí,
regidors i regidores, no us haig de dir res de nou. Quina és la situació de la majoria
dels ajuntaments de tot arreu i de la nostra província en concret, dels 311 municipis de
la província de Barcelona? De la majoria, dificilíssima, per no utilitzar una altra paraula
i tots en som coneixedors i patidors; per què? Doncs, perquè la crisi, des del punt de
vista de les finances municipals, no és una crisi que comença amb aquesta crisi global
econòmica, política i cultural de fa tres, quatre anys, no. Fem memòria. La nostra crisi
és crònica, ve de fa 15-20 anys, o no ens recordem que ja portem tot aquest temps
des del municipalisme demanant un nou sistema de finançament que no sigui obsolet i
que sigui més just? O no estem reclamant un marc competencial que s’ajusti més a les
necessitats dels veïns i les veïnes i no tant al que fixen les lleis? O no coneixem i
sabem que gairebé el 27%, de mitjana, de la despesa liquidada pel conjunt dels
ajuntaments de la província de Barcelona és despesa que es correspon a despesa no
obligatòria per part dels ajuntaments i que una part molt important d’aquest 27% es
correspon a despesa que fem els ajuntaments en suplència de la Generalitat i del
Govern d’Espanya? Això no és nou, no apareix amb la crisi. Això ja hi era. Doncs bé, a
això li sumem ara les conseqüències de la crisi global i general que ens afegeix a tot
menys recursos municipals i menys ingressos municipals. Ens porta també i ens
condiciona canvis en el posicionament del Govern de la Generalitat i també de l’Estat
però sobretot del Govern de la Generalitat en relació amb acords de transferències per
prestació de serveis dels ajuntaments, acords que es deixen de complir de forma
unilateral. Tot això ens afecta i, a més, què més ens afecta? Que s’incrementen de
manera normal i molt gran les despeses socials dels ajuntaments per atendre
l’importantíssim nombre d’aturats i les conseqüències socials que això provoca. Bé,
amb aquesta situació i ara que s’està parlant de possibles lleis de governs locals,
s’està parlant de Llei de finançament local (no massa), aquí, aquest Plenari de la
Diputació de Barcelona és un bon espai per plantejar també aquest tema també i no
exclou cap altre perquè jo crec que aquí és fonamental establir el compromís polític
(parlo del Grup Socialista, i voldria entendre que tots, tant Govern com la resta de
grups, estan amb el compromís) compromís polític per continuar abordant les
dificultats que tenen els ajuntaments, perquè les dificultats i els problemes que tenen
els ajuntaments són els mateixos que tenen els veïns i les veïnes d’aquests pobles,
viles i ciutats. Si treballem tots plegats i solventem una part d’aquests problemes
estarem millorant la vida d’aquests veïns i d’aquestes veïnes. Per tant, compromís
polític per seguir treballant en aquesta línia, per millorar els mecanismes de suport, de
cooperació, d’assistència.
Però, a part del compromís, també m’agradaria parlar de la coresponsabilitat.
Nosaltres l’hem tingut mentre governàvem conjuntament amb els altres dos grups
polítics que han format part del Govern i ara estem sent coresponsables des de
l’oposició, el lloc que ens toca en aquests moments, i volem continuar amb aquesta
línia de coresponsabilitat, de treball compartit entre tots plegats. I després també hi ha
un altre aspecte: el coneixement. El coneixement del món local que tots tenim aquí i el
coneixement i la professionalitat dels treballadors i els funcionaris d’aquesta casa,
especialitzats a conèixer la realitat municipal. Doncs jo crec que aquestes tres,
compromís, coresponsabilitat i coneixement, són aquests tres elements claus que aqui
podriem generar l’espai de consens, d’acord i de treballar plegats dels quals crec que,

aquí, podríem generar. El Grup Socialista està, en aquesta línia, disposat a parlar amb
tots.
Per últim, dir que la nostra posició en relació amb les mocions serà un vot en contra
de la moció presentada pels tres grups i un vot a favor de la moció presentada pel
PSC sense oblidar que, més enllà de les mocions, més enllà de les propostes, el Grup
Socialista està a favor del dret a decidir. Estem a favor de que la jove democràcia en
què vivim ens ha dotat d’un paquet jurídic de diferents, lleis, decrets i normes que
marquen i sustenten la democràcia i que, per tant, el que haguem de fer s’ha de fer
tenint en compte aquest paquet legal jurídic que per a nosaltres no és ni inamovible ni
incanviable, però utilitzant les eines de la democràcia hem de fer els canvis necessaris
perquè pugui ser possible el primer punt i, en tercer lloc, donat el cas que es convoqui
el referèndum pel dret a decidir, el nostre posicionament (ja ho sabeu) no serà a favor
de la independència sinó que serà a favor de la sobirania compartida. Serà a favor
d’un model federal, que és el que defensem els socialistes. Considero que tots volem
el millor per a Catalunya, els catalans i les catalanes però la pluralitat i la diversitat ens
porten a voler fer-ho per camins diferents. Ho aconseguirem si som capaços de
millorar el diàleg i el consens entre tots i, sobretot, sense oblidar-nos mai de l’àmbit i la
base municipal.
Per finalitzar amb el torn d’intervencions, la Presidència dóna l’ús de la paraula al
portaveu del Grup de CiU, Sr. García Cañizares, que comença la seva intervenció
dient que no deixa de sorprendre com, en una qüestió tan senzilla com la que portem
avui a l’aprovació, en forma de moció, al Plenari, una qüestió tan senzilla es compliqui
tant en les intervencions. Realment, el que portem a l’aprovació i la primera proposta,
que és la que presentem els grups polítics de CiU, ERC i ICV, és una moció de suport
a una declaració que el Parlament de Catalunya va fer com a primera declaració
institucional d’aquesta legislatura. La pròpia aprovació d’aquesta declaració deia que
es portaria, es faria saber a totes les administracions, es demanaria suport a les
administracions i es demanaria suport, també, de les associacions i entitats d’arreu del
país. Per tant, el que pretenem com a mínim el Grup de CiU és donar compliment a un
acord de sobirania i del dret a decidir que el Parlament de Catalunya va aprovar per
majoria en la primera sessió plenària de la X Legislatura. És evident que si això és un
acord del Parlament (el primer acord), vol dir que, socialment, alguna cosa deu estar
passant. Vol dir que els representants del país, els representants dels ciutadans i les
ciutadanes de Catalunya han pres com a primer acord de mandat una declaració pel
dret a decidir. Això vol dir que, socialment (insisteixo), alguna cosa està passant i ara,
a nosaltres ens pertoca seguir aquest camí que el Parlament ha marcat i, sobretot
(com deia), perquè el propi Parlament ho mana.
És evident que l’Administració Local tenim alguna cosa a dir en aquest sentit. És
evident i alguns portaveus s’han interessat recordant que, des de l’Administració Local,
des dels municipis, és des d’on es pot fer la política propera a la gent i és evident que
el clam pel dret a decidir i per un país diferent és un clam social. No cal que anem a
recordar el que hem de recordar, que és la manifestació de la Diada Nacional de
Catalunya, que és el que ha provocat justament un moviment social i polític que ens ha
portat fins aquí.

Creure que no hem de fer la feina des de l’Administració Local o que estem per a
altres coses o que el Ple de la Diputació hauria de prendre altres decisions, penso que
arriba a ser un error, tenint en compte no només que som la primera administració
(primer, l’Ajuntament i després, les diputacions) sinó que el fet que, en aquesta
Diputació, la primera presidència fou la de Prat de la Riba, fundador de la
Mancomunitat de Catalunya. Per tant, sí que és veritat que els processos
nacionalistes, catalans, de país s’han produït des de la pròpia Administració Local des
del temps de Prat de la Riba. Per tant, no és una cosa estranya i tampoc no és estrany
ni aliè, per a aquesta Diputació, que hi ha una Associació de municipis per la
independència (AMI) que ha sortit del poble i que ha sortit dels municipis i que, per
tant, tenim l’obligació d’escoltar i respectar. Tot el que fem des d’aquesta casa, en
recolzament i suport al que diu la ciutadania, al que està passant al país és
imprescindible que ho fem. Hem de ser útils per als ajuntaments i també hem de ser
útils per al país. Fa uns mesos, s’arribava a un acord entre les quatre diputacions per
crear l’Agència Tributària Catalana dels municipis i del país. Per tant, és imprescindible
que no només donem suport a les declaracions del Parlament sinó que fem la feina
que ens pertoca, que és la de representar els ciutadans, i ho fem amb l’orgull de ser
els polítics més propers a aquestes necessitats socials, nacionals i ciutadanes.
Per tant, el Grup de CiU, que ja presentava conjuntament la moció, ho fa convençut
del que està fent, convençut que és imprescindible que ho fem, convençut que cal que
fem suport a una declaració d’un Parlament que representa la totalitat dels ciutadans i
ho fem amb aquesta moció, que ja anuncio que votarem a favor de la primera, que és
una còpia de la que es féu al Parlament, i votarem en contra de la segona, que no és
tampoc la que va aprovar el Parlament de Catalunya per gran majoria, que és el que
realment necessita el país i representa la voluntat popular. Dit això, doncs, amb aquest
anunci tornem a insistir: ens toca fer una feina al país, que està en un moment històric,
en una cruïlla que està sobrepassant i que cal que tots hi estiguem posant la part que
ens pertoca des del lloc on estem treballant i estem representant els ciutadans i les
ciutadanes.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, la moció que presenten els Grups
de CIU, ERC-AM i ICV-EUiA-E de la Diputació de Barcelona de suport a la Declaració
de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del grup d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i del grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM i el vot
en contra del grup polític dels Socialistes de Catalunya i del Partit Popular, sent el
resultat definitiu de 26 vots a favor i 23 vots en contra.
En relació a la moció presenta el Grup polític del PSC de la Diputació de Barcelona pel
dret a decidir, fou rebutjada, amb els vots favorables dels diputats assistents dels
grup polític del Socialistes de Catalunya, el vot en contra dels diputats assistents dels
grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Popular i del grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats assistents del grup polític
d’Iniciativa per Catalunya – Verds, sent el resultat definitiu de 17 vots a favor, 28 vots
en contra i 4 abstencions.

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 11278 al 12179 de l’any 2012, entre el número 1 al 257 de l’any 2013 i dels
acords adoptats per la Junta de Govern corresponents a la sessió ordinària de data
29 de novembre de 2012.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent
les 13 hores.
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 541086 al 541130.
Barcelona, 4 de març de 2013
La Secretària General

Petra Mahillo García

