
 
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ 

PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2013 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 28 de febrer de 2013, a les 12 hores i 10 minuts, es 
reuneix 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, Ferran Civil i Arnabat,  
Vicepresidenta segona, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident tercer, Joaquim Ferrer i 
Tamayo, Vicepresident quart, Antoni Fogué i Moya, i de les diputades i diputats que 
s’esmenten a continuació: Xavier Amor i Martín, Elsa Blasco i Riera, Jaume Bosch i 
Pugès, Manuel Bustos i Garrido, Ramon Castellano i Espinosa, Marc Castells i 
Berzosa, Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar Díaz i 
Romero, Arnau Funes i Romero, Jesús Angel García Bragado, Joan Carles García i 
Cañizares, Ignasi Giménez i Renom, Mireia Hernández i Hernández, Sara Jaurrieta i 
Guarner, Josep Jo i Munné, Josep Llobet Navarro, Manel Enric Llorca i Ibañez, Alex 
Mañas i Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, Josep Monrás i 
Galindo, Immaculada Moraleda i Pérez, Pere Navarro i Morera, Josep Oliva i Santiveri, 
Jordi Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas, Mònica Querol 
Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan 
Roca i Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, 
Josep Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Francesc Serrano i 
Villarroya, Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i Ortells, i Alberto Villagrasa Gil. 
 

Actua de secretària, Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació. 
 

Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps i la 
Interventora General, Teresa Raurich Montasell.  
 

Excusen la seva absència els Diputats Srs.  Gerard Ardanuy i Mata,. Andreu Carreras i 
Puigdelliura i Sr. Xavier García Albiol. 
 

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 dels esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària de data 31 
de gener i  de la sessió plenària extraordinària de data 14 de febrer de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

2.- Dictamen de la Presidència pel qual es dóna compte del decret de la Presidència 
núm. 881/13, de 14 de febrer, pel qual s’acorda determinar els membres electes que 



exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva d’acord amb les retribucions 
aprovades pel Ple corporatiu. 
 
3.- Dictamen de la Presidència pel qual es dóna compte del decret de la Presidència 
núm. 882/13, de 14 de febrer, pel qual s’aprova la refosa núm. 1/2013 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple. 
 
4.- Dictamen de la Presidència pel qual es dóna compte del decret de la Presidència 
núm. 883/13, de data 14 de febrer, de mesures relatives a l’adaptació a la nova 
estructura corporativa dels serveis i competències de la Diputació de Barcelona, de 
resultes de l’aprovació de la nova estructura organitzativa de la corporació. 
 
5.- Dictamen de la Presidència pel qual es dóna compte del decret de la Presidència 
núm. 884/13, de data 14 de febrer, pel qual es fixa el règim jurídic i funcionament de 
les Comissions Informatives i de Seguiment. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a 
l’”Agenda URBsociAL Bogotà 2012” adoptada en el si de la tercera trobada 
URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques 
Locals,  celebrada a Bogotà (Colòmbia) durant els dies 24, 25 i 26 d’octubre de 2012. 
 
ÀREA DE HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
7.- Dictamen que proposa mantenir la declaració de serveis públic essencials i 
prioritaris de la Diputació de Barcelona, dels organismes autònoms Institut del Teatre i 
Patronat d’Apostes i de la societat pública mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL, 
d’acord amb el que disposa la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de “Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013”. 
 
8.- Dictamen que proposa la modificació de l’estructura orgànica de l’Àrea de 
Presidència. 
 
9.- Dictamen que proposa la modificació de l’estructura orgànica de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones. 
 
Intervenció General 
 
10.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de fiscalització  núm. 28/2012 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, sobre “Diputacions de Catalunya. 
Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre. Exercici 2008”, i de 
l’informe de la Intervenció General sobre mesures adoptades en relació a les 
observacions i recomanacions formulades en el referit informe. 
 



11.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la Intervenció General 
corresponent al control posterior i al control financer de subvencions de l’exercici 2012. 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar unes modificacions de la tarifa annexa de 
l’Ordenança fiscal de taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
Servei de Programació 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2013, i donar compte del 
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar el Pla “Operacions de Tresoreria per a Consells 
Comarcals 2013”. 
 
Tresoreria 
 
15.- Dictamen pel qual es dóna compte del grau de compliment dels terminis de 
pagament del període comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2012. 
 
16.- Dictamen que proposa ATORGAR l’aval de la Diputació de Barcelona a les 
operacions d’endeutament a curt termini que es puguin realitzar per l’Organisme de 
Gestió Tributària, en l’exercici 2013, per un import màxim de cent cinquanta milions 
d’euros (150.000.000) €, amb la finalitat de finançar les bestretes que s’atorguen als 
ajuntaments que hagin delegat la recaptació de l’Impost sobre béns immobles i 
l’Impost sobre activitats econòmiques, i en aquells casos en que així ho sol.liciti l’entitat 
financera adjudicatària, tot donant-se per assabentat de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en sessió de 
13 de desembre de 2012. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
17.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel ple 
de l’Ajuntament d’Aiguafreda, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
18.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel ple 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès, 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 la delegació acordada pel ple de la Junta 
de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, a favor de la Diputació 
de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de determinats tributs i 
ingressos de dret públic locals. 
 
20.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel ple 
de l’Ajuntament de Canet 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. 
 
21.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel ple 
de l’Ajuntament de Gironella, 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. 
 
22.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació i especificació de la delegació 
acordada per l’Assemblea General de la Mancomunitat La Plana, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de 
dret públic locals. 
 
23.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel ple 
de l’Ajuntament d’Olèrdola, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
24.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel ple 
de l’Ajuntament de Taradell, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
25.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel ple 
de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
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 conjunta que presenten els grups polítics de CiU, PSC, ICV-EUiA-E i ERC de 
la Diputació de Barcelona, en relació amb l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració Local. 
 
2.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i  
pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern. 
 
3.- Precs. 
 
4.- Preguntes.  
 
1.- Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions plenària ordinària de 
data 31 de gener i extraordinària de data 14 de febrer de 2013. 
 
El Sr. President, i en relació amb els esborranys de les actes de la sessió ordinària de 
data 31 de gener i de la sessió extraordinària de data 14 de febrer de 2013, pregunta 
als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap, s’aproven 
dites Actes per unanimitat. 
 



ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen de la Presidència, de data 18 de febrer de 2013, pel qual es dóna 
compte del decret de la Presidència núm. 881/13, de 14 de febrer, pel qual 
s’acorda determinar els membres electes que exerciran el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva d’acord amb les retribucions aprovades pel Ple corporatiu. 
 
Atès que per part de la Presidència, en data 14 de febrer de 2013, s’ha dictat el decret 
881/2013 referent a la determinació dels membres electes que exerciran el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva, que literalment diu: 
 

“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada el dia 15 
de juliol de 2011, es va constituir, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les 
eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 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 Ple corporatiu en sessió, extraordinària, del dia 26 de juliol de 2011, va acordar 
fixar en 31 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que exerceixin el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions. 
 
Atès que aquesta Presidència va dictar el Decret núm. 7391/11, de 26 de juliol, i que 
posteriorment va ser objecte de diverses modificacions parcials, concretament els Decrets 
núms. 7412/11, de 27 de juliol; 7413/11, de 27 de juliol; 6178/12, de 10 de juliol; 9505/12, de 
31 d’octubre; 11686/12, de 14 de desembre; i 11691/12, de 20 de desembre, referents a la 
determinació dels membres electes que exerceixin el seu càrrec amb caràcter de dedicació 
exclusiva. 
 
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 els membres de les Corporacions Locals 
que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació 
exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim de la Seguretat Social, 
assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin. En el 
cas de la dedicació parcial, la Corporació abonarà la part proporcional tant en allò que es 
refereix a les retribucions com a les quotes empresarials. 
 
Vist que els articles 75.3 i 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableixen que els membres 
de les Corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació 
exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col.legiats de la Corporació de la qual en formin part, en la quantia que es determini 
per aquesta.  
 
Vist que l’article 47.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin 



exercir el seu càrrec amb dedicació parcial, en aquest cas aquesta possibilitat està prevista 
per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o diferents a la de 
la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de delegacions 
concretes o desenvolupen responsabilitats que exigeixen una especial permanència en la 
Diputació de Barcelona, en els seus Organismes dependents, superior a la resta de Diputats 
o Diputades.  
 
Vist que, en tot cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre d’electes que 
exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la proporcionalitat del temps de la dedicació 
efectiva a les seves activitats en la corporació local i la fixació de les seves retribucions en 
concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat 
Social, assumint la Diputació de Barcelona o en el seu cas, els seus Organismes 
dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la seva dedicació a 
aquesta entitat local. 
 
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local preveu la 
possibilitat que els membres de les Corporacions 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 desenvolupi el Ple corporatiu. 
 
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment assenyalats 
hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la Corporació, així com els 
acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que realitzin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
Vista la Providència de la Presidència que insta a la Secretaria General a realitzar els actes 
administratius necessaris per deixar sense efecte en tota la seva extensió el Decret núm. 
7391/11, de 26 de juliol, parcialment modificat pels Decrets de la Presidència núm. 7412/11, 
de 27 de juliol; 7413/11, de 27 de juliol; 6178/12, de 10 de juliol; 9505/12, de 31 d’octubre; 
11686/12, de 14 de desembre, i 11691/12, de 20 de desembre, relatius a la determinació del 
nom i cognom dels membres electes d’aquesta Corporació que exerciran el seu càrrec en 
règim de dedicació exclusiva, dins del nombre màxim de 31 que va aprovar el Ple de la 
Corporació i va ser publicat en el BOPB, de data 4 d’agost de 2011. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 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 en tota la seva extensió el Decret de la Presidència 
núm. 7391/11, de 26 de juliol, parcialment modificat pels Decrets d’aquesta Presidència 
núms. 7412/11, de 27 de juliol; 7413/11, de 27 de juliol; 6178/12, de 10 de juliol; 9505/12, de 
31 d’octubre; 11686/12, de 14 de desembre; i 11691/12, de 20 de desembre, decrets que 
van ser publicats en el BOPB i en la pàgina web de la Diputació de Barcelona, 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. 
 
Segon.- NOMENAR als següents membres electes d’aquesta Corporació que exerciran el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva:  
 

1. Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras 
2. Il.lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat 
3. Il.lma. Sra. Ilma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 



4. Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo 
5. Il.lm. Sr. Antoni Fogué i Moya 
6. Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
7. Il.lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa 
8. Il.lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares 
9. Il.lm. Sr. Xavier García Albiol 
10. Il.lm. Sr. Arnau Funes Romero 
11. Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix 
12. Il.lm. Sr. Josep Mayoral Antigas 
13. Il.lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil 
14. Il.lm. Sr. Alex Mañas Ballesté 
15. Il.lma. Sra. Mireia Hernández Hernández 
16. Il.lm. Sr. Joan Roca Lleonart 
17. Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells 
18. Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges 
19. Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa 
20. Il.lm. Sr. Josep Llobet Navarro 
21. Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri 
22. Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga 
23. Il.lm. Sr. Ramon Riera Bruch 
24. Il.lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura 
25. Il.lma. Sra. Mercè Riu i Serra 
26. Il.lm. Sr. Rafael Roig Milà 
27. Il.lm. Sr. Ignasi Giménez Renom 
28. Il.lm. Sr. Manuel Bustos Garrido 
29. Il.lm. Sr. Ramon Serra Millat 
30. Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia 
31. Il.lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela Tomàs 

 
Tercer.- ACORDAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva abans designats percebran les següents retribucions brutes mensuals en 
concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any: 
 

Nom i cognoms Càrrec Nivell de retribucions 
brutes mensuals 

1. Salvador Esteve i Figueras President A-1: 8.265,98 euros 
2. Ferran Civil Arnabat Vicepresident primer A-2: 6.921,17 euros 
3. Mercè Conesa i Pagès Vicepresidenta segona A-2: 6.921,17 euros 
4. Joaquim Ferrer i Tamayo Vicepresident tercer A-2: 6.921,17 euros 
5. Antoni Fogué i Moya Vicepresident quart A-2: 6.921,17 euros 
6. Carles Rossinyol Vidal President delegat Àrea i membre 

Comissió Executiva 
A-2: 6.921,17 euros 

7. Ramon Castellano i Espinosa Membre Comissió Executiva i Portaveu 
adjunt de CiU 

A-2: 6.921,17 euros 

8. Joan Carles García Cañizares President Grup CiU A-2: 6.921,17 euros 
9. Xavier García Albiol President Grup PP A-2: 6.921,17 euros 
10. Arnau Funes Romero President ICV-EUiA-E A-2: 6.921,17 euros 
11. Pere Prat i Boix President Grup ERC-AM A-2: 6.921,17 euros 
12. Josep Mayoral i Antigas Portaveu del Grup PSC-PM A-4: 5.967,60 euros 
13. Alberto Villagrasa Gil Portaveu Grup PP A-4: 5.967,60 euros 
14. Alex Mañas Ballesté Portaveu Grup ICV-EUiA-E A-4: 5.967,60 euros 
15. Mireia Hernández Hernández Diputada Delegada  A-4: 5.967,60 euros 
16. Joan Roca Lleonart Diputat delegat A-4: 5.967,60 euros 



Nom i cognoms Càrrec Nivell de retribucions 
brutes mensuals 

17. Jordi Subirana Ortells Diputat delegat A-4: 5.967,60 euros 
18. Josep Salom Ges  Diputat delegat A-4: 5.967,60 euros 
19. Marc Castells Berzosa Diputat delegat A-4: 5.967,60 euros 
20. Josep Llobet i Navarro Diputat delegat A-4: 5.967,60 euros 
21. Josep Oliva Santiveri Diputat delegat A-4: 5.967,60 euros 
22. Mireia Solsona Garriga Diputada delegada A-4: 5.967,60 euros 
23. Ramon Riera Bruch Diputat delegat A-4: 5.967,60 euros 
24. Andreu Carreras Puigdelliura Diputat adjunt A-4: 5.967,60 euros 
25. Mercè Rius Serra Diputada adjunta A-4: 5.967,60 euros 
26. Rafael Roig Milà Diputat adjunt, Vicepresidència quarta A-4: 5.967,60 euros 
27. Ignasi Giménez Renom Diputat adjunt, Vicepresidència quarta A-4: 5.967,60 euros 
28. Manuel Bustos Garrido Diputat adjunt Vicepresidència quarta A-4: 5.967,60 euros 
29. Ramon Serra Millat Portaveu adjunt Grup PSC A-5: 3.795,85 euros 
30. Ramon Riera Macia Portaveu adjunt Grup PP A-5: 3.795,85 euros 
31. Santiago-Oscar Cayuela Tomás Portaveu adjunt Grup ICV-EUiA-E A-5: 3.795,85 euros 

 
Quart.- ACORDAR que els membres que no exerceixin el seu càrrec amb caràcter de 
dedicació exclusiva tindran dret a la percepció de les indemnitzacions per les assistències 
efectives a les sessions del Ple de la Diputació i a les sessions de les Comissions 
Informatives i de Seguiment de les quals siguin membres de ple dret en les quanties i 
condicions aprovades pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011. 
 
Cinquè.- ORDENAR a la Direcció de Serveis de Recursos Humans que procedeixi a donar 
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, per totes les contingències o en el seu cas, 
en el règim de MUFACE a tots els membres electes abans designats que exerceixen el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva, que no hagin estat donats d’alta en qualsevol dels dos 
règims anteriorment assenyalats. 
 
Sisè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis, 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. 
 
Setè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura per part 
de la Presidència i produirà plens efectes jurídics des d’aquesta data, sense perjudici que, 
de conformitat amb el que es disposa a l’article 67.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les 
retribucions fixades:  
 
a) per al Diputat Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo, tindran efectes retroactius des del 5 de 

febrer de 2013, data de l’entrada en vigor del Decret de la Presidència núm. 672/13, de 5 
de febrer, pel qual s’acorda el nomenament de quatre Vicepresidents/tes. 

  
b) per al Diputat Ramon Castellano Espinosa, tindran efectes retroactius des del 5 de febrer 

de 2013, data de l’entrada en vigor del Decret de la Presidència núm. 674/13, de 5 de 
febrer, pel qual s’acorda el nomenament dels membres de ple dret de la Comissió 
Executiva.  

 
c) per al Diputat Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia, tindran efectes retroactius del dia 5 de febrer 

de 2013, data de comunicació a la Secretaria General de la designació d’aquest com a 
Portaveu adjunt del Grup Polític del PP. 

 



Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics, i 
a la resta dels/de les Diputats/des, al Coordinador General, a la Secretaria general, a la 
Intervenció general, a la Tresoreria i a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, als 
efectes legals oportuns.” 

 
En ús de les facultats que em confereixen els art. 34 i concordants de la L 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; art. 61 del RD 2568/86, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i art. 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret de la Presidència núm. 881/2013, de 14 
de febrer, referent a la determinació dels membres electes que exerciran el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva d’acord amb les retribucions aprovades pel Ple corporatiu, 
segons el text literal que consta en la part dispositiva d’aquest dictamen. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
3.- Dictamen de la Presidència, de data 18 de febrer de 2013, pel qual es dóna 
compte del decret de la Presidència núm. 882/13, de 14 de febrer, pel qual 
s’aprova la refosa núm. 1/2013 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
Atès que per part de la Presidència, en data 14 de febrer de 2013, s’ha dictat el decret 
882/2013 referent a la determinació dels membres electes que exerciran el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva, que literalment diu: 

 
“I. Vist que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària el 15 
de juliol de 2011 com a conseqüència de les eleccions locals de 22 de maig de 2011, i va 
aprovar el Cartipàs corresponent al mandat 2011-2015 en sessió plenària de 26 de juliol de 
2011; 
 
II. Vistes les delegacions conferides pel Ple a favor de la Presidència i de la Junta de 
Govern, les quals resulten de l’acord núm. 115/11, adoptat en sessió plenària de 26.7.2011 i 
publicat en el BOPB del 4.8.2011; 
 
III. Atès que per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 31 de maig 
de 2012 (núm. 4477/12), s’aprovà el text de la Refosa 1/2012 sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, i modificada pels Decrets de la Presidència núms. 
6178/12 de 10 de juliol de 2012 (BOPB de 27 de juliol de 2012) i 11791/12, de 20 de 
desembre de 2012 (BOPB de 2 de gener de 2013);  
 
IV. Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària de 14 de febrer de 
2013, ha acordat una nova reestructuració organitzativa i mitjançant sengles Decrets de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núms. 672/13 i 673/13, ambdós de 5 de febrer de 
2013, s'han disposat els nomenaments de les Vicepresidències i dels membres de la Junta 
de Govern, respectivament i mitjançant Decret 723/13, de 5 de febrer, s’ha disposat el 
nomenament del Diputat delegat per a les relacions amb la Fundació Democracia y 



Gobierno Local, així com la delegació de competències de la Presidència a favor d’aquests 
darrers òrgans. 
 
V. Atès que resulta necessari adequar a la nova estructura organitzativa els nomenaments 
de les Diputades i Diputats delegats per matèries i de les Diputades i Diputats adjunts, i que, 
als efectes de claredat, resulta convenient reunir en un únic document de refosa els 
nomenaments i les delegacions de competències dels òrgans de la Diputació, diferents del 
Ple (Refosa 1/2013); 
 
VI. Vista la providència de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 14 de febrer de 
2013, en la que expressament s’insta a la Secretària General a realitzar els actes 
administratius necessaris per a disposar els nomenaments i la delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, adequada a la nova 
estructura organitzativa acordada pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 14 de 
febrer de 2013; 
 
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, 
 

RESOLC 
 
Primer.- APROVAR la Refosa núm. 1/2013 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 
“REFOSA NÚM. 1/2013 SOBRE NOMENAMENTS I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES i 
ATRIBUCIONS D’ÒRGANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DIFERENTS DEL PLE 

 
ÍNDEX 

 
1   Nomenaments de Presidències delegades d’Àrea, de les Comissions Informatives i 

de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, de Diputades i Diputats 
delegats per matèries i de Diputades i Diputats adjunts. 

2 Competències de la Presidència. 
3 Competències de la Junta de Govern. 
4 Competències de les Presidències delegades d’Àrea. 
5 Competències de Diputades delegades i Diputats delegats per matèries. 
6 Competències del Diputat delegat per a la Cooperació Local. 
7 Competències de Diputades adjuntes i Diputats adjunts per a matèries. 
8 Competències del Diputat adjunt a la Presidència i Diputat delegat de Cultura. 
9 Competències del Diputat delegat per a les relacions amb la Ciutat de Barcelona. 
10 Competències del Diputat delegat per a les relacions amb la Fundació Democracia 

y Gobierno Local. 
11 Competències dels Diputats adjunts a la Vicepresidència quarta. 
12  Competències en relació amb la Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 
13   Competències delegades i competències pròpies. 
14  Abast de la delegació en relació amb les competències delegades amb caràcter 

genèric. 
 

1. NOMENAMENTS DE PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREES, DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES i DE SEGUIMENT i DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, DE 



DIPUTADES DELEGADES i DIPUTATS DELEGATS PER MATÈRIES i DE DIPUTADES 
ADJUNTES i DIPUTATS ADJUNTS. 
 
Els nomenaments que corresponen als/les Diputats/des són els que tot seguit s’indiquen: 
 
1.1. PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREES: 
 

a) Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, 
Vicepresident primer. 

 
b) Àrea d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Vicepresidenta 

segona. 
 

c) Àrea de Territori i Sostenibilitat, Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident 
tercer. 

 
d) Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i 

Vidal. 
 
1.2. PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES i DE SEGUIMENT: 
 

a) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, Vicepresident primer i President delegat de 
l’Àrea. 

 
 En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr. Joan 

Roca i Lleonart, Diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació.  
 
b) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones, en favor de 

la Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Vicepresidenta segona i Presidenta delegada 
de l’Àrea.  

 
 En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per Il·lma. Sra. Mireia 

Solsona i Garriga, Diputada delegada d’Educació, Igualtat i Ciutadania, adscrita a 
l’Àrea d’Atenció a les Persones. 

 
c) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en favor 

de l’Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident tercer i President delegat de 
l’Àrea. 

 
 En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr. Marc 

Castells i Berzosa, Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. 
 
d) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 

Tecnologies en favor de l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de 
l’Àrea. 

 
 En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr. Joan 

Carles Garcia i Cañizares, Diputat adjunt a la Presidència. 
 
1.3. PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 
 
Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies. 



En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr. Joan Carles 
Garcia i Cañizares, Diputat adjunt a la Presidència. 
 
1.4. DIPUTAT ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA I DELEGAT DE CULTURA, en l’àmbit de 
l’Àrea de Presidència: 
 
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares. 
 
1.5. DIPUTAT DELEGAT PER A LA COOPERACIÓ LOCAL, en l’àmbit de l’Àrea de 
Presidència: 
 
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo. 
 

1.6. DIPUTAT DELEGAT PER A LES RELACIONS AMB LA CIUTAT DE BARCELONA, 
en l’àmbit de l’Àrea de Presidència: 
 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot.  
 
1.7. DIPUTAT DELEGAT PER A LES RELACIONS AMB LA FUNDACIÓ DEMOCRACIA Y 
GOBIERNO LOCAL, en l’àmbit de l’Àrea de Presidència, nomenament disposat per Decret 
723/13, de 5 de febrer de 2013, que es ratifica en allò que calgui: 
 
Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro.  
 
1.8. DIPUTADES i DIPUTATS PER MATÈRIES: 
 

a) Il.lm. Sr. Joan Roca i Lleonart, Diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació, 
adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 

 
b) Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells, Diputat delegat de Comerç, adscrit a l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic Local. 
 
c) Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges, Diputat delegat d’Esports, adscrit a l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic Local. 
 
d) Il.lm. Sr. Ramon Riera i Bruch, Diputat delegat de Turisme, adscrit a l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic Local. 
 
e) Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, Diputada delegada d’Educació, Igualtat i 

Ciutadania, adscrita a l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
f) Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i 

Consum, adscrit a l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
g) Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i 

Habitatge, adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
h) Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, 

adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
1.9. DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS PER A MATÈRIES: 

 
a) Il·lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández, Diputada adjunta de Cultura, adscrita a 

l’Àrea de Presidència. 
 



b) Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, Diputat adjunt d’Educació, adscrit a l’Àrea d’Atenció 
a les Persones. 

 
c) Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura, Diputat adjunt d’Espais Naturals, adscrit a 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.  
 
d) Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra, Diputada adjunta de Medi Ambient, adscrita a l’Àrea 

de Territori i Sostenibilitat.  
 
1.10. DIPUTATS ADJUNTS A LA VICEPRESIDÈNCIA QUARTA:  
 

a) Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido. 
 
b) Il·lm. Sr. Rafael Roig i Milà. 
 
c) Il·lm. Sr. Ignasi Giménez i Renom. 

 
2. COMPETÈNCIES DE LA PRESIDÈNCIA. 
 
Corresponen a la Presidència les competències pròpies o per delegació següents: 
 
2.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i APROVACIÓ DE PROJECTES: 

 
a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la 

memòria de necessitats elaborada, per delegació del Ple. 
 
b) Aprovar i adjudicar contractes de concessions d’obres públiques i de col·laboració 

públicoprivada, l’import dels quals no superi els 6.000.000 euros, per delegació del 
Ple.   

 
c) La formulació, per delegació del Ple, dels actes següents:  

 
 c.1) Els requeriments a efectuar als licitadors proposats com adjudicataris dels 

contractes, relatius a la documentació a presentar, i previstos en l’article 151.2 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

 
 c.2) Els requeriments a efectuar als adjudicataris dels contractes, perquè els 

formalitzin, previstos en l’article 156.3, apartat segon, del TRLCSP. 
 

d) L’exercici del règim d’imposició de penalitats en els contractes de competència 
plenària que no hagin estat objecte de delegació en la Junta de Govern, per 
delegació del Ple.   

 
e) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si no estan previstos en el Pressupost, 

en tots els casos en què l’import del projecte sigui igual o inferior al 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 

 
f) Es reserva la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si estan 

previstos en el Pressupost, en tots els casos en què l’import del projecte sigui 
superior a 6.000.000 euros i fins al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.  

 
g) Es reserva la competència per a aprovar i adjudicar els contractes menors no 

delegats en cap Diputada o Diputat i, en particular, els de l’Àrea de Presidència. 
 



2.2. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS i SUBVENCIONS: 
 

a) L’establiment o la modificació de preus públics, quan l’import a percebre per la 
prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat no sigui 
superior a 601,01 euros, per delegació del Ple.   

 
b) Es reserva la competència per a l’aprovació de les operacions de crèdit, sempre que 

estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de l’exercici 
econòmic no superi el 10 per 100 del seus recursos ordinaris, així com les operacions 
de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no 
superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior. 

 
c) Es reserva la competència per a l’aprovació de la liquidació del pressupost. 
 
d) Es reserva la competència per a la sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions en el 

cas que el compromís que se’n derivi per a la Corporació sigui superior a 30.000 
euros. 

 
e) Es reserva la competència per a l’atorgament de subvencions per concessió directa 

d’un import superior a 22.000 euros, el que inclou l’aprovació del conveni 
corresponent, en el seu cas. 

 
f) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, es reserva la 

competència per a adoptar les previsions que determinen les bases d’execució del 
pressupost. 

 
2.3. EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS: 
 

a) Declarar la compatibilitat o la incompatibilitat del desenvolupament d’altres activitats 
per al personal al servei de la Corporació, per delegació del Ple.   

 
b)  Es reserva la competència per a disposar la separació del servei dels funcionaris 

propis de la Diputació i l’acomiadament del seu personal laboral, donant-ne compte al 
Ple en la primera sessió que celebri. 

 
c) Es reserva la competència per a nomenar i disposar el cessament del personal 

eventual de confiança o d’assessorament especial, així com resoldre sobre la resta 
d'aspectes relatius al seu nomenament i a la seva situació, excepció feta de la 
determinació de les seves retribucions i característiques genèriques que corresponen 
al Ple Corporatiu. 

 
d)  Es reserva la competència per a exercir el comandament superior de personal, 

competència que inclou les següents: 
   

d.1) El nomenament i el cessament dels qui ocupin els llocs de treball de cap d’oficina 
i càrrecs superiors. 

 
d.2) La convocatòria de la provisió dels llocs de treball de cap d’oficina i superiors. 
 
d.3) La creació d’unitats orgàniques i la dels llocs singulars, en ambdós casos de 

nivell 24 i superiors. 
 

e) Es reserva la competència per a l’autorització per a desplaçaments del personal de la 
Diputació fora de la província de Barcelona. 



f) Es reserva la competència per a aprovar l’oferta pública i el pla d’ocupació i les seves 
bases, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.  

 
2.4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC: 
 

a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària per delegació del Ple, i en virtut de les atribucions 
pròpies que es reserva. 

 
b) Es reserva la competència per a l’exercici, per raons d’urgència, de les 

competències del Ple i les de la Junta de Govern, sense perjudici de la ratificació 
per l’òrgan competent en la següent sessió que celebri. 

 
c) Es reserva la competència per a adoptar les mesures necessàries per coordinar 

totes les àrees i els serveis de la Diputació, el que inclou: 
 
c.1) La coordinació i l’impuls de la política general en relació amb el 

desenvolupament del Pla d’actuació del mandat. 
 
c.2) L’exercici de les competències, de forma transversal, d’impuls i coordinació de 

les polítiques de cooperació amb els Ajuntaments. 
 
c.3) Coordinar la interrelació de la Diputació de Barcelona amb les diferents 

administracions i entitats públiques i privades en matèries i activitats 
relacionades amb l’àmbit competencial de la Corporació. 

 
d) Es reserva la competència per a l’aprovació de convenis específics l’import dels quals 

no superi els 100.000 euros, llevat dels relatius a l’atorgament de subvencions per 
concessió directa de fins a 22.000 euros, l’aprovació dels quals correspondrà a la 
Presidència de l’Àrea o al Diputat o Diputada delegada corresponent. 

 
 En el cas de convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una 

determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el llindar econòmic de la 
competència vindrà determinat per l’import total a gestionar per la Diputació amb 
independència del seu origen. 

 
e) Es reserva la competència per a la firma dels convenis en aquells supòsits en què la 

representació no sigui exercida per la Presidència delegada de l’Àrea o per un/a 
Diputat/da delegat/da, els relatius a ajuts derivats de la Xarxa de Governs Locals 
2012-2015 l’import dels quals superi els 100.000 euros, i els d’especial rellevància 
institucional. 

 
f) Es reserva la competència per a l’adopció de les mesures necessàries i vinculades 

amb l’exercici de les competències que afectin a més d’una Àrea, o quan siguin 
avocades expressament per la Presidència per al coneixement i resolució d’un 
assumpte determinat. 

 
g) Es reserva la competència per a l’exercici de les competències no atribuïdes o 

delegades a cap altre òrgan de la Diputació. 
 

3. COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN. 
   

Corresponen a la Junta de Govern les competències delegades pel Ple i per la Presidència 
següents: 
 



3.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: 
 

a) La contractació d’obres, concessió d’obres públiques, subministrament, serveis, 
gestió de serveis públics, contractes administratius especials, privats i de 
col·laboració públicoprivada, sempre que la seva quantia excedeixi dels 6.000.000 
d’euros i fins al límit del 10% del recursos ordinaris del pressupost, per delegació del 
Ple. 

 
b) La contractació d’obres, concessió d’obres públiques, subministrament, serveis, 

gestió de serveis públics, contractes administratius especials, privats i de 
col·laboració públicoprivada, de caràcter plurianual, de duració superior a 4 anys, i 
els de durada inferior a 4 anys si l'import acumulat de totes les anualitats supera la 
xifra de 6.000.000 d’euros i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, per delegació del Ple. 

 
c) Queden exceptuades de la delegació recollida en els apartats anteriors la concessió 

de béns i serveis quan la seva duració superi els 5 anys i el 20 % dels recursos 
ordinaris del pressupost, ja que en aquest supòsit correspon al Ple per majoria 
absoluta (art. 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local).  

 
d) Convalidacions i conversions d’actes o acords, així com els reconeixements de 

crèdits relatius a les contractacions i concessions que el Ple hagi delegat en la Junta 
de Govern i, en tot cas, aquelles conversions dels actes o acords de contractació 
que siguin competència d’altres òrgans corporatius i en el moment de la seva 
contractació no disposessin de consignació pressupostària, per delegació del Ple. 

 
e) La delegació recollida en els apartats anteriors comprèn els actes d’autorització i 

compromís de despeses i la resta de les obligacions en matèria de contractació i 
concessions de tota classe a les que s’ha fet esment anteriorment, així com aquells 
que modifiquen el percentatge que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, independentment del seu import i del nombre 
d’anualitats. 

 
3.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 
 

a) Les concessions sobre béns corporatius si el seu valor supera els 3.000.000 d’euros 
i amb el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 

 
b) L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial si el seu 

valor supera els 3.000.000 d’euros, i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, per delegació del Ple. 

 
c) L’alienació de patrimoni de valor superior els 3.000.000 d’euros i fins el límit del 10 

% dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
d) L’alienació de béns declarats d’interès històric i/o artístic, qualsevol que sigui el seu 

valor, sempre que no superi el 20 % dels recursos ordinaris del pressupost, ja que 
en aquest cas correspon al Ple amb el quòrum de la majoria absoluta previst en 
l’article 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
local, per delegació del Ple. 

 
e) La delegació recollida en els apartats anteriors comprèn els actes d’autorització i 

compromís de despeses i la resta de les obligacions en matèria de contractació i 
concessions de tota classe a les que s’ha fet esmena anteriorment, així com aquells 



que modifiquen el percentatge que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, independentment del seu import i del nombre 
d’anualitats.  

 
f) La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una durada 

superior a quatre anys, per delegació de la Presidència. 
 
g) La cessió del dret d’ús i habitació en la forma proposada en l’article 523 i següents 

del Codi Civil i la resta de legislació aplicable, per delegació de la Presidència. 
 
h) La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a  3.000.000 

euros i superior a 60.000 euros, per delegació de la Presidència. 
 

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). 

 
3.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS i BEQUES: 
 

a) L’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a percebre per la 
prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat sigui 
superior a 601,01 euros, per delegació del Ple. 

 
b) L’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions en 

concurrència competitiva, incloses les dels Organismes públics de la Diputació de 
Barcelona i l’aprovació de les bases per a l’atorgament de premis i beques de 
col·laboració, per delegació del Ple. 

 
c) La sol·licitud i l’acceptació de subvencions, quan la normativa de la convocatòria 

exigeixi acord del Ple corporatiu i permeti la seva delegació, per delegació del Ple. 
 
d) La delegació compresa en l’apartat anterior inclou la competència per a l’aprovació 

dels convenis, així com la facultat de dictar tots els actes administratius necessaris 
en relació als procediments que es puguin derivar. 

 
e) L’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència 

competitiva, incloses les dels Organismes públics de la Diputació de Barcelona, així 
com l’aprovació de la convocatòria de premis, per delegació de la Presidència. 

 
f) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit Local i 

Caixa de Crèdit de Cooperació Local, per delegació de la Presidència. 
 
3.4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC i RELACIONS INTERADMINISTRATIVES: 
 

a) La resolució dels conflictes d’atribucions que es plantegin entre òrgans i entitats, 
dependents de la Diputació quan afectin òrgans col·legiats o membres d’aquests, 
per delegació del Ple. 

 
b) Donar-se per assabentada de les interlocutòries, sentències fermes de qualsevol 

naturalesa, providències, arxius, i qualsevol altre fórmula de finalització del procés 
judicial, sempre que es tractin d’assumptes que hagi adoptat el Ple o la Junta de 
Govern per delegació d’aquest. 

 



c) La declaració de lesivitat dels actes anul·lables de la Diputació, d’acord amb el que 
disposa l’article 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per delegació del 
Ple. Resten reservats al Ple els actes necessaris per a la declaració de nul·litat dels 
actes i disposicions administratives de conformitat amb el procediment de revisió 
d’ofici regulat en l’article 102 de la Llei 30/1992, abans esmentada. 

 
Tot això excepció feta de les competències atribuïdes als òrgans de contractació per 
l’article 34 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  

 
d) L’acord d’estendre, en matèria tributària i de personal, els efectes d’una sentència 

en ferm que hagués reconegut una situació jurídica individual a favor d’una o més 
persones, quan es donin els supòsits de l’article 110 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, per delegació del 
Ple. 

 
e) Els acords que fan referència al desistiment i els convenis de taxacions judicials o 

extrajudicials, per delegació del Ple. 
 

La delegació no comprèn les avinences a les demandes judicials, les transaccions 
sobre els béns i/o drets locals i el sotmetiment a arbitratge de les conteses sobre 
aquests béns o drets, ja que aquests acords corresponen al Ple corporatiu, en tant 
que requereixen el quòrum de majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, d’acord amb l’article 230 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
f) La designació de representants en els supòsits que originàriament la competència 

correspongui al Ple, per delegació d’aquest i sempre que sigui delegable, a excepció 
de la primera designació.  

 
g) L’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la L 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local atribueixen al Ple i no tenen 
caràcter indelegable, per delegació del Ple. 

 
h) 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, per delegació d’aquesta. 

 
i) L’aprovació de convenis amb altres entitats, per delegació de la Presidència, en els 

supòsits següents: 
 

i.1) Convenis marc o protocols generals. 
 
i.2) Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 
i.3) Convenis específics per un import superior a 100.000 euros. 

 
En el cas de convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una 
determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el llindar econòmic de la 
competència vindrà determinat per l’import total a gestionar per la Diputació amb 
independència del seu origen. 

 



j) 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, per delegació de la Presidència. 

 
k) En relació amb la Xarxa de Governs Locals 2012-2015, exercir les competències 

detallades a l’apartat 12.2 d’aquesta Resolució. 
 
4. COMPETÈNCIES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA. 
 
Corresponen, per delegació de la Presidència, a les Vicepresidències i Presidències 
delegades d’Àrea, i al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, en relació amb el seu àmbit, les competències executives i resolutòries, 
genèriques i específiques, següents: 
 
4.1. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA. 
 
4.1.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i APROVACIÓ DE PROJECTES: 

 
a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la 

memòria de necessitats elaborada, en relació amb aquelles matèries pròpies de 
l’Àrea que no hagin estat delegades a cap Diputat o Diputada de la mateixa Àrea. 

 
b) Aprovar i adjudicar els contractes menors. 
 
c) L’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no superi els 

6.000.000 euros i sempre que estiguin previstos en el Pressupost. 
 
4.1.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 

 
En el marc dels programes de l’Àrea respectiva, aprovar la cessió d’ús de béns mobles quan 
el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 euros. 
 
4.1.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS i BEQUES: 

 
a) La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís que 

se’n derivi per a la Corporació no sigui superior a 30.000 euros. 
 
b) L’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior a 

22.000 euros, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas. 
 
c) La convocatòria i l’atorgament de beques de col·laboració, així com l’atorgament 

de premis. 
 
d) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera: 

 
-  l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació, les reduccions de saldos 

sobrants per menor import justificat i les acceptacions de renúncies de les 
subvencions no derivades de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015; 

 
-  i la resta de les previsions que determinin les bases d’execució del pressupost. 

 
e) L'autorització i la disposició de l'abonament de quotes de les entitats de les que la 

Diputació tingui la condició de sòcia. 
 



4.1.4. EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ DE L’ÀREA i DE RÈGIM JURÍDIC: 
 

a) Convocar i presidir les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de 
Seguiment. 

   
b) Coordinar i supervisar les actuacions de les Delegacions i dels  Serveis adscrits a 

l’Àrea, incloses les facultats de formular propostes i de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin tercers.  

 
c) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de 

la Diputació relatius als assumptes de la seva competència. 
 
d) Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres 

documents que siguin conseqüència del funcionament dels serveis o de l’exercici 
de les facultats delegades en aquest acte, en aquells supòsits que la representació 
no sigui exercida per la Presidència de la Corporació, o per un/a Diputat/da 
delegat/da. 

 
e) Exercir les competències relatives a la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 

detallades a l’apartat 12.4 d’aquesta Resolució. 
 
f) Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels serveis propis 

del seu àmbit, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la 
delegació o en les bases d’execució del pressupost. 

 
4.2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES. 
 
4.2.1 DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES DE L’ÀREA DE TERRITORI i 
SOSTENIBILITAT i DE L’ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES 
TECNOLOGIES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI i EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA EN RELACIÓ AMB EL SEU ÀMBIT RESPECTIU: 
 

a) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació no atribuïts a altres òrgans 
(obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, contractes 
administratius especials i privats), i fins al límit quantitatiu de 6.000.000 euros, amb 
l’excepció dels contractes de concessió d’obra pública i de col·laboració entre el 
sector públic i el sector privat. 

 
b) Aprovar els actes relatius al patrimoni que es detallen a continuació: 

 
b.1) L’adquisició i l’alienació de béns i drets quan el seu valor sigui igual o inferior a 

3.000.000 euros i igual o superior a 18.000 euros. 
 
b.2) La concessió de béns amb un cànon igual o inferior a 3.000.000 euros i igual o 

superior a 18.000 euros. 
 

c) Adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació, com ara els 
relatius a l’aprovació de certificacions finals d’obres executades -incloses les de 
major amidament-, d’ampliacions de terminis d’execució, de devolució i cancel·lació 
de garanties definitives, de liquidació de contractes, de plans de seguretat i salut en 
el treball i d’altres anàlegs, excepció feta dels contractes menors. 

 
No s’entendrà acte d’execució a aquests efectes l’aprovació d’actes de fixació de 
preus contradictoris. 



d) Les Presidències de les Meses de contractació segons els seus àmbits funcionals 
respectius. 

 
e) Les competències de la Presidència relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a 

la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei 
d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957, i a la resta de 
legislació reguladora de l’expropiació forçosa. 

 
4.2.2 DE LA PRESIDÈNCIA DELEGADA DE L’ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS 
I NOVES TECNOLOGIES: 
 

a) L’exercici de les competències en matèria de comandament directe del personal pel 
que afecta a totes les Àrees de la Diputació, que inclou les relatives a les matèries i 
àmbits següents: 

 
a.1) Selecció i provisió dels funcionaris i contractació de personal laboral. 
a.2)Concessió i reconeixement de les situacions administratives del personal i 

adquisició i pèrdua de la relació de servei, a excepció de la competència relativa 
a la separació del servei dels funcionaris propis de la Diputació i l’acomiadament 
del seu personal laboral que es reserva la Presidència. 

a.3) Reconeixement de drets i concessió de permisos i llicències de personal. 
a.4) Reconeixement de drets econòmics i condicions laborals del personal. 
a.5) Seguretat i salut en el treball. 
a.6) Mobilitat, formació i control horari del personal. 
a.7) Règim disciplinari. 
a.8) Resta de matèries i àmbits no inclosos dintre del comandament superior de 

personal. 
 

b) En matèria de patrimoni: 
 

b.1) Adoptar l’acte d’iniciació, així com la tramitació i resolució, dels expedients 
sobre negocis jurídics patrimonials de conformitat amb la memòria justificativa 
elaborada. 

b.2) Formalitzar els negocis jurídics patrimonials, tant en document contractual com 
en cas d’elevar-se a escriptura pública. 

b.3) Adoptar els actes d’execució o gestió dels contractes i altres negocis jurídics 
patrimonials, entre d’altres, subrogacions, cessions, pròrrogues, autorització 
d’obres, modificacions, revisió de preus i anàlegs, així com la resolució de 
reclamacions relatives al contractes patrimonials. 

b.4) Aprovar l’extinció dels contractes patrimonials, ja sigui mitjançant liquidació o 
resolució anticipada. 

b.5) L’exercici d’altres competències relatives a l’àmbit patrimonial de la Corporació 
no atribuïdes o reservades a altres òrgans. 

 
c) La resolució de les peticions d’assistència econòmicofinancera que formulin els ens 

locals de la província de Barcelona. 
 
5.  COMPETÈNCIES DE DIPUTADES DELEGADES i DIPUTATS DELEGATS PER 
MATÈRIES.  
 
Corresponen, per delegació de la Presidència, a les DIPUTADES DELEGADES i als 
DIPUTATS DELEGATS PER MATÈRIES les competències de proposta al més alt nivell, no 
executives ni resolutòries, que a continuació es determinen: 
 



5.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i APROVACIÓ DE PROJECTES: 
 

a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la 
memòria de necessitats elaborada. 

 
b) Proposar l’aprovació i adjudicació dels contractes menors. 
 
c) Proposar l’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no superi els 

6.000.000 euros i sempre que estiguin previstos en el Pressupost. 
 
5.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 

 
En el marc dels programes de la matèria delegada, proposar la cessió d’ús de béns mobles 
quan el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 euros. 
    
5.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS i BEQUES: 

 
a) Proposar la sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís 

que se’n derivi per a la Corporació no sigui superior a 30.050,60 euros. 
 
b) Proposar l’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior 

a 22.000 euros, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas. 
 
c) Proposar l’aprovació de la convocatòria i l’atorgament de beques de col·laboració, 

així com proposar l’aprovació de l’atorgament de premis. 
 
d) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, proposar: 
 

d.1) l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació, les reduccions de saldos 
sobrants per menor import justificat i les acceptacions de renúncies de les 
subvencions no derivades de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015; 

 
d.2) i la resta de les previsions que determinin les bases d’execució del pressupost. 

 
5.4. EN L’ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA DELEGADA i DE RÈGIM JURÍDIC: 

 
a) Dirigir, impulsar, inspeccionar i gestionar en general els Serveis adscrits, inclosa la 

facultat de formular propostes, però no la de resoldre mitjançant actes administratius 
que afectin tercers. 

 
b) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de la 

Diputació relatius als assumptes de la seva competència. 
 
c) Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres 

documents que siguin conseqüència del funcionament dels serveis o de l’exercici de 
les facultats delegades, en aquells supòsits que la representació no sigui exercida 
per la Presidència de la Corporació o per la Presidència delegada de l’Àrea. 

 
d) Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels serveis propis 

del seu àmbit o matèria, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en 
la delegació o en les bases d’execució del pressupost. 

 
e) Presidir i convocar les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de 

Seguiment en absència del President o Presidenta de l’Àrea, així com exercir les 



seves competències en els supòsits d’absència, malaltia o vacant, llevat que la 
Presidència de la Corporació disposi altra cosa. 

 
6.  COMPETÈNCIES DEL DIPUTAT DELEGAT PER A LA COOPERACIÓ LOCAL. 
 
El Diputat delegat per a la Cooperació Local exercirà, per delegació de la Presidència, les 
competències executives i resolutòries amb relació a l’àmbit de l’Assistència Local, en els 
mateixos termes que corresponen a les Presidències delegades d’Àrea, així com les 
detallades a l’apartat 12.3 d’aquesta Resolució, en relació amb la Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. 
 
7. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES ADJUNTES i DIPUTATS ADJUNTS PER A 
MATÈRIES.  
 
Corresponen, per delegació de la Presidència, a les DIPUTADES ADJUNTES i als 
DIPUTATS ADJUNTS PER A MATÈRIES les competències, de caràcter no executiu ni 
resolutori, que a continuació es determinen: 
 

a) Assistir i col·laborar amb el Diputat o Diputada delegat/da per a la matèria de la qual 
n’és adjunt/a en el disseny de les polítiques públiques de les matèries assignades. 

 
b) Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea que el President 

o Presidenta d’aquesta li encarregui expressament. 
 
c) Gestionar els assumptes que el Diputat o la Diputada delegat/da per a la matèria de la 

qual n’és adjunt/a li encomani. 
 
d) Impulsar les actuacions d’algun o alguns Serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec del 

President o de la Presidenta de l’Àrea, i sota la supervisió del/de la Diputat/da 
delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a. 

 
e) Signar, per indicació del/de la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és 

adjunt/a, la documentació de tràmit pròpia del funcionament ordinari dels Serveis 
adscrits, llevat de la que suposi l’emissió o la proposta de resolució d’actes que 
afectin tercers, així com les comunicacions dels assumptes que hagin estat 
prèviament resolts per l’òrgan competent. 

 
f) Aquelles altres que li siguin encomanades específicament pel/per la Diputat/da 

delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a. 
 

8.  COMPETÈNCIES DEL DIPUTAT ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA I DIPUTAT DELEGAT 
DE CULTURA. 

 
El Diputat adjunt a la Presidència exercirà, per delegació de la Presidència, en relació amb 
l’àmbit de Cultura, les competències executives i resolutòries que corresponen a les 
Presidències delegades d’Àrea. 
 
9.  COMPETÈNCIES DEL DIPUTAT DELEGAT PER A LES RELACIONS AMB LA 

CIUTAT DE BARCELONA. 
 
El Diputat delegat per a les relacions amb la Ciutat de Barcelona exercirà, per delegació de 
la Presidència, les funcions de caràcter no executiu ni resolutori següents: 



a) Supervisió, coordinació i gestió del desenvolupament dels assumptes relatius a les 
relacions de la Diputació de Barcelona amb les entitats públiques i privades de la 
Ciutat de Barcelona que li encarregui la Presidència. 

 
b) Convocatòria i presidència de reunions de treball per tractar els assumptes 

relacionats amb la delegació. 
 
c) Signatura de documents, comunicacions i escrits relatius a assumptes relacionats 

amb la delegació. 
 
d) Qualsevol altra que li encarregui la Presidència. 

 
10.COMPETÈNCIES DEL DIPUTAT DELEGAT PER A LES RELACIONS AMB LA 

FUNDACIÓ DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL. 
 
El Diputat delegat per a les relacions amb la Fundació Democracia y Gobierno Local 
exercirà, per delegació de la Presidència, les funcions de caràcter no executiu ni resolutori 
següents: 
 

a) Supervisió, coordinació i gestió del desenvolupament dels assumptes relatius a les 
relacions de la Diputació de Barcelona amb la Fundació Democracia y Gobierno Local 
que li encarregui la Presidència. 

 
b) Convocatòria i presidència de reunions de treball per tractar els assumptes 

relacionats amb la delegació. 
 
c) Signatura de documents, comunicacions i escrits relatius a assumptes relacionats 

amb la delegació. 
 
d) Qualsevol altra que li encarregui la Presidència. 

 
11. COMPETÈNCIES DELS DIPUTATS ADJUNTS A LA VICEPRESIDÈNCIA QUARTA. 
 
Corresponen, per delegació de la Presidència, als DIPUTATS ADJUNTS A LA 
VICEPRESIDÈNCIA QUARTA les funcions de caràcter no executiu ni resolutori següents: 
 

a) Gestió dels assumptes relatius a la Vicepresidència quarta que els encarregui el seu 
titular. 

 
b) Convocatòria de reunions per tractar els assumptes relacionats amb la 

Vicepresidència quarta. 
 
c) Signatura de documents, comunicacions i escrits relatius a assumptes relacionats 

amb la Vicepresidència quarta. 
 
d) Qualsevol altra que li encarregui la Vicepresidència quarta. 

 
12. COMPETÈNCIES EN RELACIÓ AMB LA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015. 
 
En relació amb la XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015, les competències seran 
exercides de conformitat amb la distribució que es detalla a continuació. 
 
12.1. Corresponen a la PRESIDÈNCIA, com a competències pròpies, les següents: 
 



a) Elevar al Ple l’aprovació del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i el seu 
Protocol general. 

 
b) Elevar a la Junta de Govern la creació de programes complementaris, així com 

crear instruments i espais de concertació específics, per tal d’ajustar-se a les 
necessitats dels ens locals de la província.  

 
c) Presidir les Meses de Concertació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals 

adherits. 
 
d) Signar els convenis específics de col·laboració que se subscriguin entre la 

Diputació de Barcelona i els ens locals adherits com a formalització dels ajuts 
derivats de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015, l’import dels quals superi els 
100.000 euros, o quan la Presidència avoqui aquesta competència. 

 
12.2. Corresponen, per delegació de la Presidència, a la JUNTA DE GOVERN les 
competències següents: 
 

a) Aprovar la creació de programes complementaris.  
 
b) Aprovar el Règim de concertació per Meses de concertació, així com la seva 

liquidació, fins i tot la revocació o minoració dels recursos atorgats. 
 
c) Aprovar el Catàleg de concertació, així com el seu Règim de concertació, 

convocatòria i aprovació dels seus recursos consistents en ajuts econòmics, i la 
seva liquidació, fins i tot la revocació o minoració dels recursos atorgats. 

 
d) Aprovar els recursos consistents en fons de prestació, així com la seva liquidació i 

tancament. 
 
e) Aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 euros. 

 
12.3. Corresponen, per delegació de la Presidència,  al DIPUTAT DELEGAT PER A LA 
COOPERACIÓ LOCAL les competències següents: 
 

a) Constatar i rebutjar, si s’escau, les adhesions al Protocol general d’acord amb el 
procediment d’adhesió establert. 

 
b) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació del Règim de concertació per Meses de 

concertació, així com el seu tancament i liquidació definitiu, que pot comportar 
revocació de recursos. 

 
c) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació del Catàleg de concertació, així com el seu 

Règim de concertació, convocatòria i resolució dels seus recursos consistents en 
ajuts econòmics, i la seva liquidació i tancament definitiu, que pot comportar 
revocació de recursos. 

 
d) L’aprovació de recursos de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 atorgats per 

concessió directa d’un import superior a 22.000 euros, i la seva modificació, si 
s’escau, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas, quan 
aquest no superi els 100.000 euros. S’exceptuen els recursos consistents en fons 
de prestació, l’aprovació i liquidació i tancament dels quals corresponen a la Junta 
de Govern. 

 



e) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis de destinació, les 
subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions i redistribucions 
d’import, dels recursos consistents en ajuts econòmics, derivats del Règim de 
concertació per Catàleg i atorgats pel procediment de concurrència pública, 
excepció feta dels relatius als fons de prestació que corresponen a les 
Presidències delegades d’Àrea. 

 
f) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis de destinació, les 

subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions i redistribucions 
d’import, dels recursos derivats de programes complementaris. 

 
g) Presidir la resta d’instruments i espais de concertació específics. 
 
h) Comunicar els compromisos adoptats en el si de les Meses de concertació, o 

d’altres instruments i espais de concertació específics, entre la Diputació de 
Barcelona i els ens locals adherits al Protocol general. 

 
i) Dictar les instruccions i disposicions necessàries per tal d’implementar el Pla Xarxa 

de Governs Locals 2012-2015. 
 
j) Substituir la Presidència de la Corporació en l’exercici de les competències 

detallades en l’apartat 1 anterior, en els supòsits d’absència. 
 
12.4. Corresponen, per delegació de la Presidència, a les VICEPRESIDÈNCIES i 
PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA i AL PRESIDENT DELEGAT DE L’ÀREA 
D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES les competències següents: 
 

a) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació i tancament dels fons de 
prestació. 

 
b) L’aprovació de recursos de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 atorgats per 

concessió directa d’un import no superior a 22.000 euros, i la seva modificació, si 
s’escau, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas. 
S’exceptuen els recursos consistents en fons de prestació, l’aprovació i liquidació i 
tancament dels quals corresponen a la Junta de Govern. 

 
c) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis de destinació, les 

subrogacions, els errors materials, les baixes i reduccions i redistribucions d’import 
dels recursos consistents en fons de prestació. 

 
d) Aportar en el marc de les Meses de concertació entre la Diputació de Barcelona i 

els ens locals adherits, la informació relativa a la seva Àrea respectiva que sigui 
necessària per a la presa de decisions. 

 
e) Participar en l’elaboració de les directrius estratègiques i polítiques de 

desplegament de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i, en tot cas, participar en 
la definició dels continguts dels instruments de la Xarxa. 

 
f) Signar els convenis específics de col·laboració com a formalització dels ajuts 

derivats de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015, que se subscriguin entre la 
Diputació de Barcelona i els ens locals adherits l’import dels quals no superi els 
100.000 euros. 

 



13. COMPETÈNCIES DELEGADES i COMPETÈNCIES PRÒPIES. 
 
13.1. PRESIDÈNCIA. 
 
La Presidència exerceix per delegació del Ple les competències assenyalades als apartats 
2.1, lletres a) a e); 2.2, lletra a); 2.3, lletra a) i 2.4, lletra a) primer incís (acord número 
115/11, adoptat en la sessió de 26.7.2011 i publicat en el BOPB del 4.8.2011). 
 
La resta de competències assenyalades a l’apartat 2 les exerceix la Presidència de la 
Diputació en virtut d’atribucions pròpies. 
 
13.2. JUNTA DE GOVERN. 
 
La Junta de Govern exerceix per delegació del Ple les competències assenyalades als 
apartats 3.1, lletres a) a e); 3.2, lletres a) a e); 3.3, lletres a) a d) i 3.4, lletres a) a g) (acord 
número 115/11, adoptat en la sessió de 26.7.2011 i publicat en el BOPB del 4.8.2011). 
 
La Junta de Govern exerceix per delegació del President les competències assenyalades 
als apartats 3.2, lletres f) a h); 3.3, lletres e) a g) i 3.4, lletres h) a k). Les delegacions 
resulten del Decret núm. 673/13, de 5.2.2013 i el que aprova la present Refosa 1/2013. 
 
13.3. PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA, DIPUTADES DELEGADES i DIPUTATS 

DELEGATS PER MATÈRIES i DIPUTADES ADJUNTES i DIPUTATS ADJUNTS. 
 
Les delegacions conferides per la Presidència en favor de les Presidències delegades 
d’Àrea, Diputades delegades i Diputats delegats per matèries i Diputades adjuntes i Diputats 
adjunts resulten del Decret núm. 723/13, de 5.2.2013 i el que aprova la present Refosa 
1/2013. 
 
14.  ABAST DE LA DELEGACIÓ EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES DELEGADES 

AMB CARÀCTER GENÈRIC. 
 
Les delegacions de competències executives i resolutòries conferides i detallades als 
apartats anteriors comprenen amb caràcter genèric:  
 
14.1. La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius, necessaris 
per a l’exercici de les competències delegades. 
 
14.2. La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com obligatoris, 
als que fa referència l’article 116 i següents de  la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim jurídic de les administracions públiques i del 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. 
 
14.3. La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
  
14.4. La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l'exercici d'accions judicials 
de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra actes o acords definitius i, en especial, les 
reclamacions prèvies a la via civil o laboral. 
 
14.5. Els acords de revocació dels actes administratius dictats per la Presidència per 
delegació del Ple, 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 del procediment administratiu 
comú, així com la rectificació dels errors materials, de fet o aritmètics, regulats en l’article 
105.2 del mateix text legal. 
 
14.6. En l’àmbit de contractació, totes aquelles competències que el Text refós de Llei de 
contractes del sector públic atorga a l’òrgan de contractació, que a títol enunciatiu són:  
 

- L’aprovació dels plecs i documents que continguin les prescripcions tècniques 
particulars, i els plecs de condicions administratives particulars que hagin de regir 
el contracte, i l’aprovació de totes aquelles actuacions preparatòries dels diferents 
contractes. 

- L’aprovació de l’expedient de contractació i els documents que l’integren, i 
l’obertura del procediment d’adjudicació. 

- La declaració de la urgència en la tramitació de l’expedient, si s’escau. 
- L’adjudicació del contracte. 
- La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment en el procediment 

d’adjudicació. 
- L’adopció d’acords relatius a la modificació, interpretació, pròrroga, suspensió dels 

contractes, revisió de preus, intervenció i rescat de les concessions, el segrest de 
la concessió d’obra pública, la resolució dels contractes i les resolucions relatives 
a l’exigència de responsabilitat contractual, per incompliment del contractista i la 
imposició de penalitats. 

- Les autoritzacions de la cessió dels contractes i subcontractació, en el seu cas. 
- La declaració de lesivitat dels actes anul·lables i la revisió d’ofici dels actes nuls, 

llevat la determinació de la indemnització atès el seu caràcter d’indelegable, 
d’acord amb el que preveu l’article 34 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

- En general, totes aquelles competències que el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic atribueixi a l’òrgan de contractació amb caràcter 
delegable i no hagin estat atribuïdes a d’altres òrgans. 

 
14.7. En l’àmbit de les competències respectives, l’adopció d’actes i l’autorització i la 
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les prescripcions 
següents: 
 

a.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 
l’arrendament d’immobles. 

a.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.” 

 
Segon.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en la pàgina web i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, en compliment del que 
disposa l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, així com en la pàgina 
web de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol altre Resolució que, en tot o en part, s’oposi a 
la present. 
 



Quart.- Aquest Decret sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Refosa núm. 1/2013), entrarà EN 
VIGOR i PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS a partir del 14 de febrer de 2013.  
 
Cinquè.-  En els acords que adopti la Junta de Govern i en les resolucions que es dictin per 
les Diputades i els Diputats delegats HAURÀ DE CONSTAR EXPRESSAMENT que es 
realitzen per delegació, la data i el número de Decret que correspongui a la present 
Resolució, així com el BOPB en què aquesta sigui publicada.  
 
Sisè.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ de la present Resolució en la 
primera sessió ordinària que se celebri, en compliment del que disposa l’article 64.4 del 
ROF.”  

 
En ús de les facultats que em confereixen els art. 34 i concordants de la L 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; art. 61 del RD 2568/86, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i art. 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret de la Presidència núm. 882/2013, de 14 
de febrer, pel qual s’aprova la refosa núm. 1/2013 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,  
segons el text literal que consta en la part dispositiva d’aquest dictamen. 
 

I el Ple en resta assabentat. 
 

4.- Dictamen de la Presidència, de data 18 de febrer de 2013, pel qual es dóna 
compte del decret de la Presidència núm. 883/13, de data 14 de febrer, de 
mesures relatives a l’adaptació a la nova estructura corporativa dels serveis i 
competències de la Diputació de Barcelona, de resultes de l’aprovació de la nova 
estructura organitzativa de la corporació. 
 

Atès que per part de la Presidència, en data 14 de febrer de 2013, s’ha dictat el decret 
883/2013 referent a la determinació dels membres electes que exerciran el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva, que literalment diu: 
 

“I. Atès que, després de les eleccions locals celebrades el 22.05.2011, i constituïda la nova 
Corporació en sessió plenària celebrada el dia 15.7.2011, en data 26.7.2011, el Ple 
corporatiu va aprovar el Cartipàs corresponent al mandat 2011-2015 i va determinar les 
àrees competencials i executives en què s’estructurà la Diputació: 
 
 Àrea de Presidència 
 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 
 Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies 
 Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 Àrea d’Atenció a les Persones 
 Àrea d’Hisenda i Recursos Interns 

 



II. Atès que, mitjançant acord adoptat en la sessió extraordinària de 14 de febrer de 2013, el 
Ple de la Diputació de Barcelona ha resolt modificar les àrees competencials i executives en 
què passa a estructurar-se la Diputació: 
 
 Àrea de Presidència 
 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
 Àrea d’Atenció a les Persones 
 Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 
    

III. Atès que mitjançant Decrets d’aquesta Presidència, de dates 5 i 14 de febrer de 2013, 
s’han disposat els nomenaments següents: 
 
 Vicepresident primer: Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, President delegat de l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic Local. 
 Vicepresidenta segona: Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Presidenta delegada de 

l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 Vicepresident tercer: Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, President delegat de l’Àrea 

de Territori i Sostenibilitat. 
 President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies: Il·lm. 

Sr. Carles Rossinyol i Vidal. 
 
IV. Vistos els Decrets núm. 11429/11, 177/12 i 11792/12, de 20 de novembre de 2011, 16 
de gener de 2012 i 20 de desembre de 2012, respectivament, sobre aprovació de la 
correlació entre els centres gestors i els òrgans unipersonals amb competències executives i 
resolutòries de la Corporació, que estableix la codificació orgànica de les diferents Àrees, 
Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines de la Corporació. 
 
V. Atès que, sense perjudici de les adequacions i dels nomenaments esmentats en l’apartat 
III, l’opció organitzativa més adient passa per mantenir les adscripcions i les correlacions 
orgàniques i pressupostàries d’acord amb les codificacions vigents per a les diferents Àrees 
de la Corporació, atesa la seva incidència en la gestió pressupostària, de recursos humans i 
la resta d’àmbits de la Corporació, tota vegada que d’aquesta estructuració depenen tots els 
instruments de gestió corporativa, dels quals en destaquen els següents: 
 

I. Recursos Humans (SAP RRHH). 
II. Gestió econòmicopressupostària (SAP SIGC). 
III. Registre d'Entrada/Sortida de documents (SAP Registre). 
IV. Registre de Decrets, Acords, Convenis i Actes de les sessions dels òrgans de 

govern (VNIS). 
V. Gestió d’accessos a la xarxa corporativa (VUS). 
VI. Estructura de la xarxa informàtica (Servidors de fitxers directori actiu). 
VII. Correu electrònic. 
VIII. Capçaleres dels documents administratius (decrets, dictàmens, certificats, 

notificacions, etc.). 
 
VI. Atès que, una vegada definida l’estructura orgànica amb totes les implicacions 
assenyalades, resulta imprescindible establir la correlació entre els centres gestors i els 
òrgans unipersonals amb competències executives i resolutòries definits a la Refosa 1/2013, 
sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, de 14 de febrer de 2013. 
 
En ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les bases del règim local, 61 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 



de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 4 del vigent 
Reglament Orgànic de la Diputació (Text refós publicat en el BOPB núm. 42, del 18.2.2003) 
i la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret 4477/12, de 31 de maig de 2012 
(BOPB de 6.6.2012), 
 

RESOLC 
 
Primer.- En execució de l’acord adoptat pel Ple Corporatiu, en sessió extraordinària de data 
14 de febrer de 2013, sobre la nova estructura organitzativa, APROVAR la correlació entre 
els centres gestors i els òrgans unipersonals amb competències executives i resolutòries de 
la Corporació, de conformitat amb el detall següent: 
 

Descripció 
Codi 

Orgànic 
Òrgan Resolutori 

   
Àrea de Presidència 100000000 President 
Ser. de Premsa 100010000
Of. del President 101000000
Gab. de Relacions Públiques i Protocol 102000000
Dir. Observatori Econòmic Local 103000000
Dir. de Relacions Internacionals 104000000
Of. de Cooperació Europea 104010000
Of. de Cooperació al Desenvolupament 104020000
Dir. d'Estudis i Prospectiva 105000000
Centre per a la Innovació Local 105010000
Centre d'Estudis Territorials 105020000
Ser. d'Avaluació i Qualitat 105030000
Of. de Planif. i Avaluació de Polítiques 105040000
Dir. de Comunicació 106000000
Of. d'Administració 106010000
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr 106020000
Subdir. de Comunicació i Publicacions 106100000
Of. Innovació i Planf. de la Comunicació 106110000
Dir. Serv. Suport Coor. Gen. Area Presi. 107000000
Dir. del Palau Güell 107010000
Gerència 110000000
Subdir. d'Org.,Proc. i Inf.Corporativa 110100000
Ser. de Processos i Metodologies Corpo 110110000
Of. d'Informació Corporativa 110120000
Dir. de Serveis de Formació 111000000
Ser. de Planificació de la Formació 111010000
Ser. de Gestió de la Formació 111020000

 

Coord. de Concertació i Assist. Local 120000000
Diputat delegat per a la 

Cooperació Local 
Ser. de Govern Local 120010000
Ger. de Serveis d'Assist. Govern Local 121000000
Of. d'Assistència en Adm Electrònica 121010000
Ser. d'Assist. a l'Organització Mpal. 121020000
Ser. d'Assist. en Recursos Humans 121030000
Of. de Projec Transv  de Suport Gest 121040000

 

Cultura 130000000 Diputat delegat de Cultura 
Ger. de Serveis de Cultura 131000000  



Descripció 
Codi 

Orgànic 
Òrgan Resolutori 

Of. d'Estudis i Recursos Culturals 131010000
Of. Patrimoni Cultural 131020000
Of. de Difusió Artística 131030000
Ger. de Serveis de Biblioteques 132000000
Ser. de Coordinació Bibliotecària 132010000

 

Secretaria General 1A0000000 President 
Dir. Serv. Secretaria, Adj. Secret. Gral 1A1000000
Ser. de Secretaria 1A1010000
Ser. de Secretaries Delegades 1A1020000
Dir. de Serveis Jurídics 1A2000000
Ser. d'Assessoria Jurídica 1A2010000
Ser. d'Assistència Jurídica Local 1A2020000
Com. Anàlisi Asmpts. Econ. Locals 1D0000000

 

   
Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies 

200000000 President delegat de l’Àrea

Ser. de Contractació 200010000
Dir. dels Serveis de Recursos Humans 201000000
Of. de Prevenció de Riscos Laborals 201010000
Of. de Control de Gestió i Suport Tècnic 201020000
Ser. Rel. Col·lectives i Suport Jurídic 201030000
Ser. de Planificació i Desenvolupament 201040000
Of. d'Accès i Gestió de la Contractació 201050000
Of. d' Administració de Recursos Humans 201060000
Dir. de Serveis d'Edificació i Logística 202000000
Subdir. de Logística 202100000
Of. de Gestió Interna 202110000
Of. de Gestió de Recintes 202120000
Of. de Seguretat 202130000
Subdir. d'Edificacio 202200000
Ser. de Projectes i Obres 202210000
Ser. de Manteniment d'Edificis 202220000
Of. de Seguretat en Obres i Autoprot 202230000
Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. 203000000
Subdir. de Planif. i Serveis Informàtics 203100000
Of. Planificació Sistemes d'Informació 203110000
Ser. Gestió de Serveis Informàtics 203120000
Subdir. de Desenv. de Sist. d'Informació 203200000
Of. Projectes Sistemes d'Informació 203210000
Of. de Manteniment de Sist .d'Informació 203220000
Of. Tèc. d'Internet 203230000
Dir. Serveis de Planificació Econòmica 204000000
Ser. de Programació 204010000
Of. de Patrimoni i Gestió immobiliària 204020000
Intervenció General 2B0000000
Of. de Suport a la Funció Interventora 2B0010000
Dir. dels Serveis Econòmics 2B1000000
Ser. de Control Econòmico-Financer 2B1010000
Ser. Comptable 2B1020000
Ser. d'Assistència Gestió Econ. Local 2B1030000

 



Descripció 
Codi 

Orgànic 
Òrgan Resolutori 

Dir. de Serveis Fiscals i Coordinació 2B2000000
Ser. de Coordinació i Suport Jurídic 2B2010000
Ser. de Control de la Contractació 2B2020000
Ser. de Control de Subv. i Rec. Ext 2B2030000
Tresoreria 2C0000000

 

   

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 300000000
Vicepresident primer i 

President delegat de l’Àrea
Ger. de Serveis de Desenv. Econòmic 301000000
Ser. de Mercat de Treball 301010000
Of. Tèc. d'Estratègies Desenv. Econòmic 301020000
Ser. de Teixit Productiu 301030000
Ger. de Turisme 302000000
Of. Tèc. de Turisme 302010000
Of. de Promoció Turística 302020000
Ger. de Serveis de Comerç 303000000
Ser. de Comerç Urbà 303010000
Of. de Mercats i Fires Locals 303020000
Ger. de Serveis d'Esports 304000000
Of. d'Activitats Esportives 304010000
Of. d'Equipaments Esportius 304020000

 

   

Àrea de Territori i Sostenibilitat 500000000
Vicepresident tercer i 

President delegat de l’Àrea
Of. Tèc. de Cartografia i SIG Local 500010000
Of. Tèc. de Prevenció Mpal. Incendis For 500020000
Ger. de Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. 501000000
Of. Tèc. de Planif.i Actuació Infraestr. 501010000
Of. Tèc. de Gestió d'Infraestructures 501020000
Of. Tèc. de Mobilitat i Seg. Viària Loc. 501030000
Ger. de Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq. 502000000
Ser. de Patrimoni Arquitectònic Local 502010000
Ser. d'Equipaments i Espai Públic 502020000
Ger. de Serveis d'Habit., Urb. i Act. 503000000
Of. de Promoció i Gestió de l'Habita 503010000
Ser. Planif d'Habitatge i Millor Urbana 503020000
Of. d'Activitats i Urbanisme 503030000
Ger. de Serveis d'Espais Naturals 504000000
Of. Tèc. de Planificació Anàlisi Territ. 504010000
Of. Tèc. de Parcs Naturals 504020000
Of. Tèc. d'Acció Territorial 504030000
Of. Administrativa i de Suport Jurídic 504040000
Ger. de Serveis de Medi Ambient 505000000
Of. Tèc. de Canvi Climàtic i Sostenib. 505010000
Of. Tèc. d'Avaluació i Gestió Ambiental 505020000
Of. Tèc. de Sensib.,Partic.i Divulg. Amb 505030000

 

 
 
 
 



Àrea d'Atenció a les Persones 600000000
Vicepresidenta segona i 
Presidenta delegada de 

l’Àrea 
Ger. de Serveis de Benestar Social 601000000
Ser. d'Acció Social 601010000
Of. de Suport Intern 601020000
Of. de Suport Tècnic als Serveis Socials 601030000
Of. de Sup.Tèc.Autonomia Pers. i At.Dep. 601040000
Ger. de Serveis Resid.d'Est.Temp.i Respi 602000000
Of. de Gestió Assistencial 602010000
Of. de Suport Tècnic i Logístic 602020000
Ger. de Serveis d'Igualtat i Ciutadania 603000000
Of. Prom. Pol. d'Igualtat Dona-Home 603010000
Of. del Pla Jove 603020000
Ser. Polítiques Diversitat i Ciutadania 603030000
Of. de Participació Ciutadana 603040000
Ger. de Serveis de Salut Públ. i Consum 604000000
Ser. de Salut Pública 604010000

 

Ser. de Suport Polítiques de Consum 604020000  
Ger. de Serveis d'Educació 605000000
Ser. de Suport Municipal 605010000
Of. de Planificació Educativa 605020000
Ser. de Suport Intern 605030000

 

 
Segon.- MANTENIR fins el tancament de l’exercici pressupostari 2013 l’estructura de les 
aplicacions pressupostàries (orgànic, per programes i econòmica) aprovades en el 
pressupost per a l’exercici de 2013. 
 
Les despeses dels centres gestors creats o modificats s’imputaran fins al final del present 
exercici 2013 a les aplicacions pressupostàries adequades dels centres gestors que 
anteriorment desenvolupaven les respectives funcions. 
 
Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol altre Resolució que, en tot o en part, s’oposi a 
la present. 
 
Quart.- La present Resolució entrarà EN VIGOR i PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS a partir 
del 14 de febrer de 2013. 
 
Cinquè.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ de la present Resolució en la 
primera sessió ordinària que se celebri, en compliment del que disposa l’article 64.4 del 
ROF.” 

 
En ús de les facultats que em confereixen els art. 34 i concordants de la L 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; art. 61 del RD 2568/86, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i art. 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 

DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret de la Presidència núm. 883/2013, de 14 
de febrer, relatiu a l’adaptació a la nova estructura corporativa dels serveis i 
competències de la Diputació de Barcelona, de resultes de l’aprovació de la nova 



estructura organitzativa de la Corporació (aprovada pel Ple de 14 de febrer de 2013), 
segons el text literal que consta en la part dispositiva d’aquest dictamen. 
 

I el Ple en resta assabentat. 
 

5.- Dictamen de la Presidència, de data 18 de febrer de 2013, pel qual es dóna 
compte del decret de la Presidència núm. 884/13, de data 14 de febrer, pel qual 
es fixa el règim jurídic i funcionament de les Comissions Informatives i de 
Seguiment. 
 

Atès que per part de la Presidència, en data 14 de febrer de 2013, s’ha dictat el decret 
884/2013 referent a la determinació dels membres electes que exerciran el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva, que literalment diu: 
 

“I. CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ DE RESULTES DE LES ELECCIONS 
LOCALS CELEBRADES EL 22  DE MAIG DE 2011. 

 
1. ESTRUCTURACIÓ DE LES ÀREES COMPETENCIALS I DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES I DE SEGUIMENT. 
 
Després de les eleccions locals celebrades el 22.05.2011, en sessió plenària extraordinària, 
celebrada el dia 15.7.2011, es va constituir la nova Corporació. En data 26.7.2011, va tenir 
lloc una altra sessió plenària, amb caràcter extraordinari, en la qual es va aprovar el 
Cartipàs corresponent al mandat 2011-2015 i es van determinar les àrees competencials i 
executives en què s’estructurà la Diputació: 
 

 Àrea de Presidència 
 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 
 Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies 
 Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 Àrea d’Atenció a les Persones 
 Àrea d’Hisenda i Recursos Interns 

 
Mitjançant acord adoptat en la sessió extraordinària de 14 de febrer de 2013, el Ple de la 
Diputació de Barcelona ha resolt modificar les àrees competencials i executives en què 
passa a estructurar-se la Diputació: 
 

 Àrea de Presidència 
 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
 Àrea d’Atenció a les Persones 
 Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

 
De conformitat amb el que disposen els articles 12 i 13 del Reglament Orgànic de la 
Corporació i, a excepció de l’Àrea de Presidència, es configura per a cadascuna de les 
Àrees esmentades a l’apartat anterior, una Comissió Informativa i de Seguiment que tindrà 
la mateixa denominació (acord plenari 33/13, apartat segon, de la sessió de data 
14.2.2013). 
 
D’acord amb l’article 32.2 de la L 7/1985, de 2.4, Reguladora de les bases del règim local, 
les Comissions Informatives i de Seguiment esmentades tindran per objecte l’estudi, informe 
o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a 
les matèries de la corresponent Àrea, i que, en el cas de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, coneixerà, a més, dels 



assumptes tramitats pels Serveis adscrits a l’Àrea de Presidència (acord plenari 33/13, 
apartat tercer, de la sessió de data 14.2.2013). 
 
Sobre les competències que corresponen a les diferents Àrees en què s’estructura la nova 
Corporació, cal tenir en compte el Decret de la Presidència que estableix la correlació entre 
els centres gestors adscrits a l’anterior estructura organitzativa de la Corporació i el nou 
organigrama de govern. 
 
2. INTEGRACIÓ DE DIPUTATS I DIPUTADES EN LES COMISSIONS INFORMATIVES I 

DE SEGUIMENT. 
 

El Ple Corporatiu, en la sessió de 14.2.2013, ha acordat integrar les diputades i els diputats 
que havien estat proposats pels grups polítics a les respectives Comissions (acord plenari 
33/13, apartat segon, de la sessió de data 14.2.2013).  
 
Segons disposa l’article 32.2 de la L 7/1985, reguladora de les bases de règim local, tots els 
Grups Polítics de la Corporació participaran en les Comissiones Informatives i de Seguiment 
en proporció al nombre de Diputats que tinguin en el Ple.  
 
Actualment, segons la composició plenària, la distribució de representants a cada Comissió 
està establerta de la manera següent (acord plenari 33/13, apartat segon, de la sessió de 
data 14.2.2013): 

 
a) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament 

Econòmic Local; Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es 
fixa el nombre total de membres en 17, inclòs el President o Presidenta, distribuïts 
entre els grups polítics de la manera següent: 

 
 CiU ........................  7 membres de ple dret 
 PSC .......................  6 membres de ple dret 
 PP ..........................  2 membres de ple dret 
 ICV .........................  1 membre de ple dret 
 ERC ........................  1 membre de ple dret 

 
b) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos 

Interns i Noves Tecnologies, atès que en aquesta, a més dels propis de l’Àrea, es 
dictaminaran tots els assumptes atribuïts a l’Àrea de Presidència que siguin 
competència plenària, i atès que s’han ampliat les matèries adscrites a dita Àrea, ja que 
s’hi ha inclòs la matèria de cultura, es fixa el nombre total de membres en 25, inclòs el 
President o Presidenta, distribuïts entre els cinc grups polítics de la manera següent: 

 
 CiU ........................  10 membres de ple dret 
 PSC .......................   9 membres de ple dret 
 PP ..........................   3 membres de ple dret 
 ICV .........................   2 membres de ple dret 
 ERC ........................  1 membre de ple dret 

 
Així mateix, s’ha de precisar que les Presidències de les Àrees i de les Comissions 
Informatives i de Seguiment recauran, per delegació de la Presidència, en (acord plenari 
33/13, apartat segon, de la sessió de data 14.2.2013): 

 
 Desenvolupament Econòmic Local: Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, Vicepresident 

primer. 



 Atenció a les Persones: Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Vicepresidenta segona. 
 Territori i Sostenibilitat: Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident tercer. 
 Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies: Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, 

President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies. 
 

3.  FIXACIÓ DE LES DATES DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES I DE SEGUIMENT. 

 
Determinades en la seva estructura i composició les Comissions Informatives i de 
Seguiment de la Diputació de Barcelona, i amb vista a una adequada distribució del 
calendari mensual, es considera convenient fixar la periodicitat de les Comissions de 
manera que serveixin permanentment a efectes informatius, tot tenint en compte la 
vinculació entre les dites Comissions i les sessions plenàries ordinàries, la periodicitat de les 
quals ha estat fixada per a l’últim dijous de cada mes (acord plenari 111/11, apartat primer, 
de la sessió de data 26.7.2011).  
 
Val a dir que, sens perjudici de la fixació de la periodicitat citada, la data concreta de 
celebració de les Comissions podrà ser modificada, excepcionalment, per la Presidència 
delegada de l’Àrea respectiva. 

 
II. PREVISIONS I DETERMINACIONS SOBRE EL RÈGIM I FUNCIONAMENT DE LES 

COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT 
 

Sobre el règim i el funcionament de les Comissions Informatives i de Seguiment, així mateix, 
cal tenir en compte: 

 
a) Les previsions del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona (RODB), el Text 

Refós del qual fou aprovat pel Ple, en data 30.1.2003, i publicat en el BOPB núm. 42, del 
18.2.2003, i, concretament, les dels seus articles 12, 31 i 32. 

 
b) Els articles 32 i 33 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim 

local, i l’article 52.2.a) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, que estableixen les competències de control i 
fiscalització del Ple Corporatiu, sense perjudici de les funcions de seguiment de la gestió 
dels òrgans de govern atribuïdes a les Comissions en el termes ja indicats. 

 
c) Les prescripcions que siguin aplicables del Reglament estatal d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre. 

 
d) Les determinacions que, sobre el funcionament de les Comissions, va aprovar el Ple (per 

unanimitat dels quaranta-set membres presents), en la sessió de 30.3.2000; 
determinacions que s’incorporen a l’apartat cinquè de la present Resolució, i respecte de 
les quals ha d’entendre’s substituïda la denominació de Comissió per la de Junta de 
Govern, de resultes de la modificació introduïda en la L 7/1985, de 2.4, per la L 57/2003, 
de 16.12. 

 
e) La previsió, introduïda ja durant el mandat 2007-2011, sobre tramesa telemàtica als 

respectius portaveus dels Grups Polítics dels decrets dels quals es doni compte a les 
Comissions corresponents, tot possibilitant així la seva consulta específica. 

 
f) Finalment, la dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern en relació 

amb l’àmbit d’actuació de l’Àrea respectiva, previsió aquesta introduïda a l’inici de l’actual 
mandat als efectes d’una major transparència, i que s’incorpora també, conjuntament 



amb la del paràgraf anterior, en l’apartat cinquè de la part dispositiva de la present 
resolució. 

 
Vistos els articles 33 i 34 de la L 7/1985, de 2.4, Reguladora de les bases del règim local i el 
que disposa el Decret de la Presidència, de data 14 de febrer de 2013, sobre nomenament 
de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions Informatives i de Seguiment i delegació 
de competències en favor de diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per 
matèries (Refosa 1/2013), i fetes les consultes oportunes per a la fixació de les dates de les 
Comissions Informatives i de Seguiment; 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer. Les sessions ordinàries de les Comissions Informatives i de Seguiment de la 
Diputació de Barcelona se celebraran, en primera convocatòria, segons el calendari 
següent: 

 
Comissió Informativa i de Seguiment   Periodicitat mensual  
 
Desenvolupament Econòmic Local segon dijous de cada mes, a les 12.30h. 
 
Atenció a les Persones segon dijous de cada mes, a les 

9.30h. 
 
Territori i Sostenibilitat dijous de la setmana anterior a la de la  
 sessió del Ple, a les  11.30h. 
 
Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies dijous de la setmana anterior  
 a la de la sessió del Ple, a les 12.30h. 

 
Segon. De concórrer raons que justifiquin el canvi de les dates fixades per a les sessions 
ordinàries, la Comissió Informativa i de Seguiment se celebrarà en el dia hàbil que fixi la 
Presidència delegada de l’Àrea, en funció del calendari i de les reunions de les altres 
Comissions i la resta d’òrgans col·legiats de la Corporació. 
 
Tercer. La Secretaria General informarà mensualment, a través de la inserció a la pàgina web 
d’Intradiba, del calendari concret en què es preveu que se celebraran les Comissions 
Informatives i de Seguiment, tot indicant els canvis que puguin haver respecte la previsió 
acordada. 
 
Quart. Amb independència de les sessions ordinàries, es podran celebrar les extraordinàries 
que es considerin necessàries, en els supòsits legalment previstos. 
 
Cinquè. El règim de funcionament de les Comissions Informatives i de Seguiment seguirà les 
determinacions següents: 

 
1a. En l’ordre del dia de les sessions ordinàries, els assumptes a tractar s’inclouran d’acord 

amb els epígrafs que a continuació s’indiquen: 
 

I. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
II. Assumptes que se sotmeten a informe de la Comissió per a la seva aprovació pel 

Ple. 
III. Seguiment de la gestió de l’Àrea. 



IV. Informació de les activitats i programes que conformen el funcionament habitual de 
l’Àrea. 

V. Precs i preguntes. 
 
2a. La documentació original dels assumptes inclosos en l’epígraf II de l’ordre del dia estarà 

a disposició dels membres de la Comissió en les dependències de les Oficines i els 
Serveis respectius des del mateix dia de la tramesa de la convocatòria de la sessió. 

  
 Complementàriament, els textos dels dictàmens sotmesos a informe de la Comissió 

podran ser consultats telemàticament pels membres, d’acord amb els mitjans habilitats a 
l’efecte. 

 
3a. El seguiment de la gestió de l’Àrea, objecte de l’epígraf III de l’ordre del dia i referit a les 

successives sessions de la Comissió, s’instrumentarà de la manera següent: 
 

3a.1.Pel que fa als decrets: 
 

a) Per la Secretaria General de la Corporació s’elaborarà un document que, en 
extracte, reculli els decrets que han estat dictats en l’àmbit de gestió de l’Àrea. 

 
b) Aquest document podrà ser consultat telemàticament pels membres de la 

Comissió, d’acord amb els mitjans habilitats a l’efecte, des del mateix dia de la 
tramesa de la convocatòria de la sessió. 

 
c) La referència als decrets integrants del document esmentat a l’apartat a) vindrà 

donada d’inici per l’ordre numèric subsegüent a aquell en què finalitzà el 
document corresponent a la sessió anterior de la Comissió. 

 
d) La Secretaria General trametrà telemàticament els decrets de l’Àrea dels quals 

es doni compte a la comissió corresponent als respectius portaveus dels Grups 
Polítics. 

 
3.a.2.Pel que fa als acords de la Junta de Govern en relació amb l’àmbit d’actuació de 

l’Àrea respectiva, mitjançant la incorporació a l’expedient de la Comissió d’una 
acreditació de la Secretaria General de l’acta de la sessió en què hagin estat 
adoptats els acords. 

 
4a. El seguiment de la gestió de l’Àrea que es dugui a terme per la Comissió s’entén sense 

perjudici de les competències de control que corresponen al Ple, tot això de conformitat 
amb els articles 32.2 i 33.2, lletra e, de la L 7/1985, de 2 d’abril. 

 
Altrament, la comunicació al Ple dels decrets del President i d’altres òrgans unipersonals 
de la Corporació, i dels acords de la Junta de Govern, en l’apartat de seguiment i control 
de la gestió corporativa efectuat en el decurs de les sessions plenàries ordinàries, 
s’entén sense perjudici del dret de les diputades i dels diputats a rebre la informació que 
sol·licitin en relació amb aquells acords que afectin l’àmbit de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la qual en formin part. 

 
Sisè. Vuit dies abans de la celebració de les sessions de la Comissió Informativa i de Seguiment, 
les Coordinacions, Gerències, Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines hauran de trametre a 
la Secretaria delegada respectiva el projecte d’ordre del dia, tot tenint en compte que les propostes 
hauran d’incorporar l’informe de la Intervenció General i la resta que siguin necessaris.  
 



Així mateix, les Coordinacions, Gerències, Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines adoptaran 
les mesures necessàries per garantir l’efectivitat de les previsions sobre la consulta de la 
documentació relativa als assumptes que se sotmetin a informe de la Comissió per a la seva 
aprovació pel Ple, previsions detallades a l’apartat cinquè, determinació 2a., de la present 
Resolució. 
 
Setè. La convocatòria i la celebració de les sessions de les Comissions Informatives i de 
Seguiment, així com els tràmits administratius, s’ajustaran a les previsions del Reglament Orgànic 
de la Diputació de Barcelona i en tot allò no previst en aquest, del Reglament estatal 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 
de novembre. 
 
Vuitè. Deixar sense efecte qualsevol resolució que, en tot o en part, s’oposi a la present i, en 
particular, el Decret de la Presidència núm. 7827/11, de 9 de setembre de 2011.” 
 
En ús de les facultats que em confereixen els art. 34 i concordants de la L 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; art. 61 del RD 2568/86, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i art. 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret de la Presidència núm. 884/2013, de 14 
de febrer, relatiu al règim jurídic i funcionament de les Comissions Informatives i de 
Seguiment (Mandat 2011-2015), segons el text literal que consta en la part dispositiva 
d’aquest dictamen. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6.- Dictamen de data 25 de gener de 2013, que proposa l’aprovació de l’adhesió 
de la Diputació de Barcelona a l’”Agenda URBsociAL Bogotà 2012” adoptada en 
el si de la tercera trobada URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió 
Social i Polítiques Públiques Locals,  celebrada a Bogotà (Colòmbia) durant els 
dies 24, 25 i 26 d’octubre de 2012. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant 
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de 6.000.000 EUR 
atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Oficina de 
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” i va signar el Contracte de 
Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27, regulador d’aquesta. 
 
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el 
suport i col·laboració dels socis següents: la Província de Santa Fe a Argentina, 
l’Alcaldia Major de Bogotà a Colòmbia, la Municipalitat de San José a Costa Rica, la 
Regió de Toscana a Itàlia i la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica 
d’Administració i Polítiques Públiques (FIIAPP). 



L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea és de 6.000.000 
EUR i el cost total subvencionable de l’acció s’estima en 8.999.931 EUR. La 
contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, de 2.999.931 EUR, 
que seran aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la Regió de Toscana. 
 
El Ple de la Corporació, en la seva sessió ordinària de 24 de febrer de 2011, va 
aprovar el dictamen que proposava l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de 
Barcelona a l’”Agenda URBsociAL Sitges 2010” adoptada a la primera trobada 
URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques 
Locals, celebrada a Sitges (Barcelona) durant els dies 20, 21 i 22 d’octubre de 2010. 
 
Així mateix, el 22 de desembre de 2011 el Ple de la Corporació també va aprovar el 
dictamen que proposava l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a 
l’”Agenda URBsociAL Rosario 2011” adoptada a la segona trobada URBsociAL, Diàleg 
Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques Locals, celebrada a 
Rosario (Argentina) durant els dies 21, 22 i 23 de setembre de 2011. 
 
La tercera trobada URBsociAL es va celebrar a Bogotà (Colòmbia) durant els dies 24 a 
26 d’octubre de 2012, en el marc de la qual va ser elaborada l’”Agenda URBsociAL 
Bogotà 2012”, on es recull un conjunt de recomanacions i propostes que pretenen 
servir com a instrument que contribueixi a avançar cap a una Agenda local compartida 
euro-llatinoamericana. 
 
L’”Agenda URBsociAL Bogotà 2012” és una iniciativa promoguda per la Diputació de 
Barcelona com a soci líder del consorci OCO URB-AL III  i  ratificada per la resta de 
socis del consorci. Un cop incorporades les conclusions dels tallers i sessions de 
treball realitzats en el marc de la tercera trobada, el document va ser presentat  davant 
el plenari  d’aquesta trobada . Posteriorment, el text es va trametre als més de 300 
assistents i es va obrir un període de consultes per observacions i contribucions. Un 
cop finalitzat el termini, es van incorporar les aportacions rebudes al text definitiu, que 
es va enviar per a la seva adhesió a tots els socis del consorci OCO, els 74 socis 
territorials del Programa URB-AL III, els 20 coordinadors dels projectes URB-AL III, la 
Comissió Europea, alcaldes de ciutats europees i llatinoamericanes i representants d' 
institucions i organismes regionals i multilaterals.    
 
Atès que és voluntat d’aquesta “Agenda Bogotà 2012” que sigui presa en consideració 
tant pels governs locals d’Europa i d’Amèrica Llatina a través de les associacions i xarxes 
que els representen, com pels governs nacionals i els organismes internacionals i de 
manera molt especial a les institucions de la Unió Europea entre d’altres, es proposa 
l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la mateixa. 
 
Atès l’interès que els continguts de l’”Agenda Bogotà 2012” tenen per a la Diputació de 
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment 
i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4, 
5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en 
endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  



I vist que l’”Agenda Bogotà 2012” és un document de posicionament multilateral amb 
objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i característiques 
que tenen els convenis marcs o protocols generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat 
document al Ple de la Corporació, tot i que correspondria a la Junta de Govern segons 
la competència que té atribuïda respecte de l’aprovació de convenis marc o protocols 
generals a l’epígraf 3.4.i) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en 
execució del Decret de la Presidència núm. 4477/12, de data 31 de maig de 2012  
(publicada al BOPB de 6 de juny de 2012) i modificada pel Decret de la Presidència 
núm. 11791/12, de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 
2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
President que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció del següent 
 

ACORD 
Únic.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’”Agenda URBsociAL  
Bogotà 2012” adoptada a la tercera trobada URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà 
sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques Locals, celebrada a Bogotà (Colòmbia) 
durant els dies 24, 25 i 26 d’octubre de 2012, d’acord amb el text que es transcriu a 
continuació: 
 

    “AGENDA URBsociAL Bogotá 2012 
 
URBsociAL, Diálogo Euro-Latinoamericano sobre Cohesión Social y Políticas Públicas 
Locales, es una actividad que se organiza en el marco del Programa URB-AL III.  
 
El tercer Diálogo URBsociAL, titulado “Gobernando lo local: hacia un futuro inclusivo y 
sostenible,”  tuvo lugar en Bogotá, Colombia, durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 
2012.  
 
Sus instituciones organizadoras, recogiendo las aportaciones de los participantes 
procedentes de países latinoamericanos y de la Unión Europea, elevan a la opinión pública 
las constataciones, recomendaciones en materia de cohesión social y desarrollo  y los 
compromisos que conforman la Agenda URBsociAL Bogotá  2012. 
 
Si el primer URBsociAL ponía el énfasis en la necesidad de más política pública y el 
segundo en la innovación como instrumento básico para avanzar en el camino de la 
cohesión social; capitalizando las conclusiones y debates de los encuentros anteriores que 
siguen estando vigentes, URBsociAL 2012, pone de manifiesto la importancia crucial de 
superar visiones cortoplacistas al construir estrategias de desarrollo desde lo local. 
 
C O N S T A T A C I O N E S 
 
 El contexto global actual, y en particular el de América Latina y Europa, difiere en gran 

medida tanto del que existía al inicio del programa URB-AL III, hace cuatro años, como 
del de 2010, cuando tuvo lugar el primer diálogo URBsociAL.  La crisis económica, 
financiera y social se ha ido profundizando. Si bien los impactos en ambas regiones son 
diversos, constatamos una tendencia común: el incremento constante de las 
desigualdades sociales.  



 Si comparamos los años de inicio y finalización del Programa URB-AL III, constatamos el 
reposicionamiento de ambas regiones en la esfera internacional. También que las 
agendas del desarrollo y de la cooperación han acusado el impacto de la crisis y han ido 
sufriendo un proceso de reorientación al calor de los grandes debates que tuvieron lugar 
durante dicho período (como por ejemplo la Agenda de Busán 2011 o Río+20). 

 
 Se constata que los gobiernos locales y regionales ya son plenamente reconocidos como 

actores esenciales del desarrollo y de la cooperación.  
 
 Se constata la importancia de los gobiernos locales y subestatales como articuladores de 

actores y generadores privilegiados de cursos de acción capaces de crear dinámicas 
sinérgicas que promueven el desarrollo inclusivo económico y social de los territorios. 
Por lo mismo, se sigue constando el impacto positivo de lo público sobre la calidad de 
vida de la ciudadanía. 

 
 Se constata que en materia de desarrollo, cooperación y políticas públicas es tan 

necesario continuar apoyando procesos y dinámicas puestas en marcha gracias a ellas 
como generar iniciativas nuevas. Por lo mismo, avanzar en el camino del desarrollo 
requiere adoptar una visión de mediano y largo plazo no solo hacia el futuro sino también 
‘hacia atrás’ que permita valorar mejor donde estamos así como identificar procesos y 
dinámicas puestas en marcha gracias a ingentes esfuerzos colectivos y financieros que 
pueden carecer del impulso y continuidad suficientes para generar cambios y 
consolidarse y que vale la pena apoyar.   

 
 Se constata que la sostenibilidad de las políticas públicas depende en gran parte del 

diseño de las mismas. En este sentido, aquellas políticas públicas locales que tienen 
visos de ser más sostenibles y de contribuir en mayor medida al desarrollo inclusivo de 
un territorio y en definitiva a mejor el bienestar de sus ciudadanos, son aquéllas que 
incorporan  en su diseño, y fomentan, aspectos como: la igualdad y la inclusión social, el 
sentido de pertenencia, el reconocimiento de la diversidad, la legitimidad de las 
instituciones y la participación ciudadana. 

 
 Es necesario que los gobiernos locales sigan apostando por la gobernanza  multinivel y 

por iniciativas coordinadas entre los diversos niveles de gobierno. Es necesario también 
que apuesten por convertir sus territorios en espacios de articulación y creación de 
sinergias entre todos los actores públicos y privados del territorio así como entre los 
diversos niveles de gobiernos que actúan sobre el mismo. 

 
 Se constata la importancia de la cooperación descentralizada como un instrumento más 

de desarrollo socioeconómico y de proyección exterior de los territorios. Esto es tan 
válido respecto de iniciativas tradicionales de cooperación <<norte-sur>>, como de las 
nuevas modalidades de cooperación <<sur-sur>>. 

 
 Se constata que la cooperación descentralizada bajo un modelo de partenariado no solo 

es innovadora sino que refuerza las relaciones horizontales entre pares y maximiza los 
resultados y productos de la cooperación. La especificidad de los actores subestatales 
dota de sentido y valor añadido a la relaciones de partenariado, en beneficio de todas las 
partes involucradas. Además, se constata la aparición de nuevas modalidades de 
cooperación que superan dinámicas tradiciones <<norte-sur>>. 

 
 Se constata, finalmente, que la agenda de desafíos que motivó a la Comisión Europea a 

impulsar programas regionales sobre políticas públicas en pro de la cohesión social y el 
desarrollo sigue vigente.  

 



R E C O M E N D A C I O N E S 
 
Sobre la dimensión productiva y ocupacional de la cohesión social 
 
 El desarrollo económico local, requiere necesariamente de la articulación de todos los 

actores del territorio y en particular de la generación de alianzas publico privadas. 
 
 El tejido productivo local y el desarrollo integral del territorio, se fortalecen  a través del 

fomento de procesos de innovación, capacitación, formalización de empleo y mejora de 
las condiciones sociales de la población. 

 
 Las políticas de desarrollo económico local, deben de ser formuladas y ejecutadas desde 

una perspectiva integral, tomando en cuenta las potencialidades endógenas del territorio 
y bajo un enfoque de asociatividad y encadenamientos productivos. 

 
 El desarrollo local es un proyecto de largo plazo. Las estrategias adoptadas a este 

respecto deben, por tanto, incorporar una mirada de largo aliento respecto de cursos de 
acción y la secuencia de objetivos a alcanzar. También requiere un alto grado de 
consistencia intertemporal en los lineamientos básicos de los mismos más allá de la 
alternancia de los elencos gubernamentales. 

 
 El logro de capacidades y el fomento del desarrollo individual puede lograrse a través de 

una educación técnica formal de acuerdo al entorno territorial,  lo que conllevará al 
desarrollo local. 

 
Sobre la dimensión social de la cohesión social 
 
 El desarrollo local es más inclusivo, en la medida en que las políticas, planes, y 

proyectos toman en cuenta las condiciones diferenciadas y las propias características, 
intereses y necesidades de los distintos grupos poblacionales (diferencias etáreas, 
étnicas, de género, entre otras). Desarrollo local inclusivo requiere que se otorgue el 
mismo valor a la diversidad de personas, garantizando igualdad de derechos y 
oportunidades. 

 
 El desarrollo social debe ir de la mano del fortalecimiento de procesos educativos y 

promoción del capital social. 
 
 Las políticas, planes y proyectos sociales, deben formularse a partir de diagnósticos 

inclusivos y participativos para responder a las necesidades reales y específicas  de la 
ciudadanía, trascendiendo el modelo asistencialista y promoviendo el empoderamiento 
de los actores de manera que se produzcan cambios en la posición y condición de las 
poblaciones más vulnerables. 

 
 Para contrarrestar la crisis generada a partir del modelo económico global  que genera 

“des cohesión” es necesario mantener, más que nunca, programas y proyectos en pro de 
la cohesión social, y una fuerte presencia de las instituciones públicas nacionales, 
locales e intermedias, que garanticen el acceso a los derechos y servicios básicos. 

 
 En el mediano y largo plazo, es necesario mantener el acceso universal a servicios 

sociales básicos y el disfrute de un nivel aceptable de seguridad ciudadana como 
objetivos centrales de la agenda pública de los gobiernos subnacionales.   

 



Sobre la dimensión cívica de la cohesión social 
 
 Es necesario pensar y diseñar las políticas públicas en función del siempre vigente 

objetivo de construcción de ciudadanía activa. Es necesario, por tanto, que éstas dejen 
de contemplar a los ciudadanos como meros receptores pasivos de decisiones públicas. 
Por el contrario, es necesario que éstas les impulsen a convertirse en sujetos activos y 
orientadores de su propio desarrollo.   

 
 La construcción de ciudadanía activa requiere el incentivo público de la participación 

ciudadana. Algunas herramientas que pueden potenciar la participación ciudadana son 
las comisiones ciudadanas; las mesas multi-sectoriales; las mesas de concertación 
público-territoriales y los pactos territoriales. 

 
 La identificación compartida de problemáticas que debe ser consideradas de naturaleza 

pública y de estrategias para hacerles frente facilita la construcción de vínculos sociales 
y sentido de pertenencia, por tanto de ciudadanía activa. 

 
 Es necesario reconstruir, desde el nivel local, una conciencia cívica y valores que 

permitan luchar en contra de la intolerancia y  de la exclusión.  
 
 La construcción de ciudadanía activa debe ser pensado como un proyecto político 

permanente que está relacionado con la calidad de la gobernanza pública hacia el cual 
hay que apuntar mediante estrategias de corto, mediano y largo plazo. 

 
Sobre la dimensión territorial de la cohesión social 
 
 El reconocimiento que las políticas de gestión del territorio trascienden los aspectos  

técnicos y afectan directamente aspectos relacionados con el desarrollo social, 
económico, cultural y humano de los territorios, permite una planificación más integral y 
estratégica del desarrollo. Esta visión estratégica debería quedar plasmada en Planes 
Integrales de Desarrollo, formulados a partir de la concertación y el liderazgo político del 
Gobierno Local y apostando a la superación de una visión político-partidista de la gestión 
de un territorio. 

 
 Es estratégico seguir aprovechando las capacidades técnicas adquiridas y las redes y 

partenariados conformadas a través de las experiencias de cooperación territorial con el  
fin de capitalizar experiencias que aporten al desarrollo integral de los territorios. 

 
 Las normativas, procesos y estrategias de gestión del territorio deben apostar a la 

sostenibilidad medio-ambiental.  
 
 La reducción de desequilibrios territoriales debe ser pensado como un proyecto político 

permanente hacia el cual hay que apuntar mediante estrategias de  corto, mediano y 
largo plazo.  

 
 Haciendo uso de material educativo desde los Concejos Municipales de Desarrollo 

Educativo hasta el Ministerio de Educación (local a nacional), promover la identidad 
local, transmitir conocimientos básicos sobre la administración del territorio, integrar a la 
población desde edad temprana a la toma de decisiones del territorio, fomentar la 
participación ciudadana en educación: primaria, media y superior.  

 



Sobre la dimensión institucional de la cohesión social 
 
 El fortalecimiento institucional de los Gobiernos Locales se dará en la medida en que 

estos logren, entre otras cosas:  
 

- Formalizar procesos de articulación multi-nivel y multi-sectorial, reconociendo las 
complejidades en las realidades territoriales; 

- Generar confianza y legitimidad frente a la ciudadanía por medio de procesos de 
rendición de cuentas, gestión transparente de los recursos, fomento de procesos 
participativos y de incidencia ciudadana, entre otros; 

- Integrar productivamente la visión política y técnica en la gestión pública.  
 
 Para facilitar la formulación e implementación de políticas públicas a nivel local se 

necesita una definición mas clara del marco competencial y una profundización de los 
procesos de descentralización y desconcentración. Asimismo, es necesaria la 
construcción de marcos regulatorios, normativos y fiscales que sean coherentes con la 
legislación nacional y que trasciendan los cambios de gobierno y la financiación externa.  

 
 El fortalecimiento institucional y la mejora de la fiscalidad local deben ser pensados de 

manera relacional y bidireccional.   
 
 Los gobiernos locales suelen gastar gran parte de sus escasos recursos en la solución 

de problemas heredados del pasado. Por ello, hay que reconocer la importancia de 
gobernar bien hoy así mañana no hay que destinar escasos recursos a paliar lo que no 
se hizo bien en su momento. El buen gobierno local, por su parte, requiere un adecuado 
nivel de desarrollo institucional y un adecuado flujo de recursos provenientes de 
tributación y financiación pública.  

 
 No es posible la cohesión social sin financiación adecuada de las políticas públicas que 

la impulsan. Una adecuada financiación de las políticas públicas, sin embargo, no lleva 
necesariamente a una mayor cohesión social. Depende de la naturaleza de las políticas 
y de la capacidad de los gobiernos territoriales de manejarse estratégicamente en un 
contexto de gobernanza.  

 
 En un contexto de recursos escasos y de crisis global es necesario elaborar estrategias 

alternativas de financiamiento de las acciones, como por ejemplo, mejorar la capacidad 
de recaudación de los gobiernos locales, generar cultura tributaria en la ciudadanía  y 
promover alianzas sociales de base territorial. 

 
 A nivel local, es necesario promover una cultura de planificación, seguimiento y 

evaluación, trascendiendo la visión de proyecto hacia una visión de política pública local.  
 
 El fortalecimiento institucional y la mejora de la fiscalidad local deben ser pensados como 

objetivos políticos permanentes hacia los que hay que apuntar de forma consistente 
mediante estrategias de  corto, mediano y largo plazo. 

 
 Establecer un observatorio socio-económico que recopile, analice y presente en forma 

continua estos aspectos (socio-económicos) de manera que se apoyen los procesos de 
desarrollo integral y sostenible territorial.    

 



En cuanto a la cooperación internacional: 
 
 Es necesario impulsar un modelo de cooperación descentralizada inter-territorial 

socialmente inclusiva, reciproca, horizontal, basada en partenariados, que potencie el 
papel de todos los actores del sistema territorial, que apueste a la constitución de redes 
que de protagonismo a los gobiernos locales de América Latina no solo como 
receptores, sino como impulsores de iniciativas, y que combine modalidades de 
cooperación Norte-Sur con iniciativas de cooperación Sur-Sur. 

 
 Algunos de los ejes temáticos claves a ser abordados por este nuevo modelo de 

cooperación son: 
 

- el fortalecimiento del rol de la ciudadanía en la gestión local; 
- el fortalecimiento de los procesos educativos y culturales; 
- el fortalecimiento de los procesos de descentralización, tanto de competencias como 

de recursos; 
- la generación de empleo decente; 
- la migración, la movilidad humana y la seguridad ciudadana; 
- la cooperación transfronteriza y la integración regional. 

 
 En la definición de sus prioridades, la cooperación internacional debe de analizar y tomar 

en cuenta las diferencias existentes en la distribución del ingreso y del bienestar entre 
diferentes territorios de un mismo país. El concepto de renta media no puede ser un 
criterio único de selección para los países beneficiarios de la cooperación.   

 
C O M P R O M I S O S 
 
Las instituciones organizadoras de este Tercer Diálogo Euro-Latinonamericano sobre 
Cohesión Social y Políticas Públicas Locales se comprometen a:  
 
 Dar a conocer y difundir la presente Agenda URBsociAL Bogotá 2012, promoviendo la 

adhesión a la misma de gobiernos locales y regionales de Europa y América Latina. 
 
 Presentar las principales conclusiones de URBsociAL 2012 a las diferentes asociaciones 

y redes de gobiernos locales, a las agencias internacionales y a las instituciones de la 
Unión Europea. 

 
 Seguir promoviendo espacios de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias entre 

electos y líderes locales que permitan profundizar en el aprendizaje y el impulso de 
marcos de referencia en los procesos de construcción e implementación de políticas 
públicas locales. 

 
 Seguir apostando por la cohesión social como un medio y como un fin para lograr 

ciudades y territorios inclusivos y que puedan desarrollar todas sus potencialidades. 
 
 Continuar buscando sinergias con las diversas iniciativas que en la región 

latinoamericana impulsen los objetivos del programa URB-AL III. 
 
 Poner en valor la importancia programas como URB-AL, que ponen en el centro a los 

gobiernos locales y regionales, apostando por el intercambio de conocimiento y el 
aprendizaje mutuo. Resaltar la importancia de dar continuidad a los logros del programa 
y valorizar los instrumentos generados. 

 



 Seguir apostando por iniciativas de cooperación entre gobiernos locales y regionales de 
América Latina y Europa que sean innovadoras y que no estén basadas en la 
transferencia de recursos financieros.” 

 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió 18, del Partit dels Socialistes de Catalunya 19, 
del Grup Popular 5, d’Iniciativa per Catalunya Verds 4 i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 2. 
 

ÀREA DE HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
7.- Dictamen de data 15 de febrer de 2013, que proposa mantenir la declaració de 
serveis públic essencials i prioritaris de la Diputació de Barcelona, dels 
organismes autònoms Institut del Teatre i Patronat d’Apostes i de la societat 
pública mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL, d’acord amb el que disposa la 
Llei 17/2012, de 27 de desembre, de “Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013”. 
 
El ple de la corporació en ús de les seves potestats organitzatives i del principi 
d’autonomia local, aprovà en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2012, el 
dictamen mitjançant el qual es proposaven els serveis essencials i prioritaris de la 
Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics, i es fixaven els criteris que han 
de regir els nomenaments de personal interí i les contractacions de personal temporal. 
 
Per acords del mateix òrgan corporatiu, en sessions ordinàries de 28 de juny i 25 
d’octubre de 2012, es va determinar, respectivament, declarar inclosa dins de la 
consideració de servei públic essencial en l’àmbit educatiu de l’Organisme Autònom 
dependent de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, el personal docent de 
formació no reglada, de l’Escola Superior de l’Art de l’Espectacle (ESTAE), del 
Postgrau de Perfeccionament - Companyia “IT Dansa” i dels cursos de Postgrau i de 
Formació Continuada autofinançats, en els termes que en cada cas determini el 
corresponent Pla d’Ordenació Acadèmica Anyal; i ratificar el decret de 10 d’octubre de 
2012, pel qual es va resoldre ampliar la declaració de servei essencial acordada, per 
incloure, a més del personal docent, el personal de suport a la docència format per 
instrumentistes, intèrprets i altres professionals de diverses especialitats de l’esmentat 
organisme autònom. 
 
Aquests acords del ple corporatiu, s’adopten en el context resultant de la normativa 
bàsica aleshores vigent, essencialment arran de l’entrada en vigor del Reial Decret- llei 
20/2011, de 30 de desembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que en el seu article 3 
establia per al 2012, com a regla general, la prohibició de contractar personal laboral 
temporal i nomenar personal estatutari temporal o funcionaris interins, llevat de casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, en aquells sectors, 
funcions i categories professionals que es consideressin prioritaris o que afectessin al 
funcionament de serveis essencials. 
 



Més recentment, tant la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2012 (article 23.2), com la vigent norma pressupostària, Llei 
17/2012, de 27 de desembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 
(article 23.2), reiteren en idèntics termes la prohibició de contractar personal laboral 
temporal i nomenar personal estatutari temporal o funcionaris interins, llevat de casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions 
i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de 
serveis essencials.  
 
La normativa pressupostària respon, d’acord amb el preàmbul de la Llei 17/2012, de 
27 de desembre, a la repercussió que el mandat constitucional d’estabilitat 
pressupostària i l’actual situació de la nostra economia tenen sobre el personal al 
servei del sector públic.  
 
La finalitat de continuar millorant l’eficàcia dels recursos i de racionalitzar, i en la 
mesura possible reduir, les despeses de personal mentre persisteixin les 
circumstàncies econòmiques actuals, fa necessari que les mesures adoptades per la 
corporació com a conseqüència de l’aplicació de la legislació bàsica esmentada i que 
es contenen en els acords de ple de 23 de febrer, 28 de juny i 25 d’octubre, mantinguin 
la seva eficàcia en tant perdurin les dites circumstàncies. 
 
D’altra banda, i pel que fa al seu àmbit material d’aplicació, el dictamen de 23 de febrer 
de 2012, declarà els serveis públics essencials propis de la Diputació de Barcelona, 
dels organismes autònoms Institut del Teatre i Patronat d’Apostes i de l’entitat pública 
empresarial Xarxa Audiovisual Local.  
 
El ple de la corporació en sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2012, aprovà el 
dictamen que proposava l’aprovació definitiva de la constitució d’una societat mercantil 
limitada per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la 
comunicació audiovisual local, amb la denominació de XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, 
SL i la dissolució de l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local, a la qual 
succeiria universalment la nova societat mercantil un cop constituïda. En data 15 de 
novembre de 2012, la societat XARXA AUDIOVISUAL LOCAL S.L. (XAL) es va 
constituir per escriptura autoritzada pel notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. 
A.R.M., amb número de protocol xxxx. En data 21 de desembre de 2012, la societat es 
va inscriure al Registre Mercantil de Barcelona al volum 43517, foli 63, full B 431188. 
 
A l’empara dels antecedents exposats es fa necessari adequar l’àmbit d’aplicació de la 
declaració de serveis essencials i prioritaris aprovada pel corporatiu en sessió de 23 
de febrer de 2012, en el sentit de referir-lo a la nova societat pública mercantil, XAL, 
SL, de conformitat amb la seva consideració de sector públic d’acord amb el que 
preveu l’article 23, en relació amb el 22, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. 
 
D’acord amb 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. 4477/2011, de data 31 de maig de 2012 (publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012), i modificada per Decret de la presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicada al BOPB de 2 de gener de 2013. 



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

ACORDS 
 

Primer.- Mantenir la declaració de serveis públics essencials de caràcter propi de la 
Diputació de Barcelona, dels organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat 
d’Apostes, i de la societat pública mercantil, Xarxa Audiovisual Local, SL  els següents:  
 

- Tota activitat dirigida a impulsar i reactivar l’activitat econòmica, així com per  
assegurar els ingressos de la Diputació (en especial, per a l’execució del 
programa de l’Organisme Autònom de dret local Patronat d’Apostes). 

- Prevenció d’incendis. 
- Manteniment dels espais naturals. 
- Biblioteques. 
- Conservació de les vies i carreteres. 
- Funcions públiques necessàries de secretaria, intervenció i tresoreria. 
- Publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
- Defensa jurídica dels ens locals i prestar-los assistència judicial. 
- Funció d’orientació i assessorament jurídic, econòmic i tècnic als ens locals en 

les diferents matèries de competència municipal, dirigides a l’obtenció de 
recursos públics en els àmbits local, autonòmic, estatal i internacional. 

- Seguiment d’execució d’obres i serveis com cartografia i padró d’habitants.  
- Funcions de policia administrativa en seguretat alimentària, intervenció 

ambiental i protecció de la legalitat urbanística, per delegació o encomana dels 
Ajuntaments. 

- Funcions tècniques especialitzades per tal de garantir la producció, elaboració, 
desenvolupament, subministrament i recepció de continguts audiovisuals 
vinculats al servei públic essencial de comunicació audiovisual d’àmbit local. 

 
Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencial les categories i 
funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació.  
 

Segon.- Mantenir la declaració de serveis públics essencials de caràcter impropi de la 
Diputació de Barcelona i de l’organisme autònom Institut del Teatre, els següents:  
 

- En l’àmbit educatiu:  
- Personal docent dels serveis d’educació, i en relació amb l’Organisme 
Autònom de dret local Institut del Teatre, el personal docent de formació 
reglada i no reglada de l’Escola Superior de tècniques d’Art de l’Espectacle 
(ESTAE), del Postgrau de Perfeccionament – Companyia “IT Dansa” i dels 
cursos de Postgrau i de Formació Continuada autofinançats, en els termes que 
en cada cas determini el corresponent Pla d’Ordenació Acadèmica anyal.  
- Personal de suport a la docència format per instrumentistes, intèrprets i altres 
professionals de diverses especialitats.  

 

- En l’àmbit sanitari:  
- Atenció a persones drogodependents.  
- Atenció dispositius teleassistència. 
- Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir. 



Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencial les categories i 
funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació.  
 
Tercer.- Mantenir la declaració de naturalesa prioritària respecte de les següents 
àrees o sectors, en relació amb les categories i funcions que es consideren 
necessàries per a garantir les funcions atribuïdes a la Diputació de Barcelona, als 
organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i a la societat pública 
mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL: 
 

- Suport i assistència a la presidència i a la resta d’òrgans de govern. 
- Seguretat corporativa. 
- Servei de contractació, manteniment, logística i informàtica. 
- Arxiu i registre. 
- Serveis de recursos humans.  
- Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius i suport tècnic 

per a la creació de xarxes telemàtiques. 
 

Quart.- Aquests acords tindran efecte a partir de la seva adopció pel ple corporatiu i 
mantindran la seva eficàcia mentre persisteixin les circumstàncies econòmiques 
actuals i en tant no es restableixin les circumstàncies legals anteriors al règim jurídic 
vigent, fruit de l’aplicació de les previsions contingudes al Reial Decret- llei 20/2011, de 
30 de desembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público, a la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012, així com a la Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 
 

En relació a aquest Dictamen, la Presidencia cedéix l’ús de la paraula al  Diputat del 
Grup Socialista, Sr. Roig, que anuncia l’abstenció del seu Grup en aquest punt, i 
manifesta que tenint en compte que el Dictamen que avui es porta al Ple és, en 
definitiva, per complir tota la normativa pressupostària de cara al 2013 i ja ens va 
passar en l’exercici anterior amb l’aplicació del RDL 20/2011, que establia totes les 
mesures urgents en matèria pressupostària. En aquell moment, es va fer un Dictamen 
on es deia quins eren els serveis prioritaris, però, sobretot, també es parlava de quines 
directrius i quins mecanismes s’haurien de tractar de seguir o haurien de regir, en 
aquest cas, per respondre a les necessitats de cobertura del personal i parlava del què 
feia referència a la possibilitat de convocar processos interns de promoció per al 
personal de la casa. Hem vist que, aquest any, aquest Dictamen no la incorpora. Es va 
comentar a la Comissió Informativa però es va dir que no. En converses posteriors (en 
aquest cas, amb el propi diputat delegat d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, i amb el gerent) se’ns ha dit que es portarà a aquest Plenari després de 
parlar amb la representació sindical i, per tant, davant d’aquest compromís, el nostre 
Grup, per una banda, farà abstenció igual que ho va fer l’any passat, sent conscients 
que falta aquesta part que marca (que és important) les polítiques de contractació que 
té l’equip de govern i tot el que això significa. Per tant, el posicionament serà 
d’abstenció. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Popular i d'Esquerra 
Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats assistents dels grups polítics del 



Partit dels Socialistes de Catalunya i d'Iniciativa per Catalunya – Verds, sent el resultat 
definitiu de 25 vots a favor i 23 abstencions.  
 

8.- Dictamen de data 19 de febrer de 2013, que proposa la modificació de 
l’estructura orgànica de l’Àrea de Presidència. 
 

Per Decret de la Presidència de data 12 de febrer de 2013 es van donar per finalitzats 
els treballs de la Comissió per a l’estudi i proposta de la modificació de l’estructura 
organitzativa de la Diputació de Barcelona, creada per Decret de la Presidència de 21 
de desembre de 2011 (registre de resolucions núm. 11373/2011), amb la qual cosa ja 
es pot procedir, en cas que sigui necessari, a proposar modificacions de l’estructura 
orgànica de la corporació. 
 
L’estudi de l’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, portat a terme per la 
Comissió de referència, ha finalitzat amb un informe resum de recomanacions que 
hauran de regir, en tot cas, qualsevol proposta de modificació de l’estructura orgànica 
de les diferents àrees de la corporació. L’informe formula catorze propostes per tal 
d’avançar en la compactació organitzativa i millora de l’eficiència institucional. Es tracta 
de propostes genèriques que guien el procés de canvi en l ‘organització a curt i mig 
termini. 
 
L’Àrea de Presidència proposa la modificació de la seva estructura orgànica amb 
l’objectiu de garantir la formalització d’un organigrama adaptat a les exigències 
derivades de l’exercici de les seves responsabilitats corporatives. Alhora, la proposta 
de modificació de l’estructura orgànica permetrà racionalitzar, potenciar i ajustar 
l’estructura de l’àrea, d’acord amb els criteris d’optimització i compactació dels 
recursos corporatius consignats en les recomanacions elaborades per l’esmentada 
Comissió de Treball. 
 
S’ha donat compliment a l’article 69.3 a) del vigent Acord sobre condicions de treball 
del personal al servei de la Diputació, pel que fa a l’obligació de sotmetre a informe no 
vinculant de la Junta de Personal les propostes de modificació de l’estructura orgànica. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i d’acord amb 
les facultats conferides per l’article 33, 2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, aquesta presidència a proposta de la direcció dels serveis 
de recursos humans, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de 
seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar l’estructura organitzativa de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, que resta reflectida en l’organigrama present en l’annex d’aquest dictamen, 
de conformitat amb el que s’indica a la part expositiva i d’acord amb els canvis que es 
referencien a continuació: 
 

Llocs de treball que se suprimeixen: 
 

 Servei de Premsa 
 Direcció Observatori Econòmic Local 



 Direcció d’Estudis i Prospectiva 
 Unitat de Difusió i Documentació 
 Centre per a la Innovació Local 
 Unitat d’Intercanvi de Coneixements 
 Centre d’Estudis Territorials 
 Secció Observatori Territorial 
 Servei d’Avaluació i Qualitat 
 Oficina de Planificació i d’Avaluació de Polítiques 
 Direcció de Comunicació 
 Subdirecció de Comunicació i Publicacions 
 Unitat de Projectes Editorials 
 Unitat de Projectes de Difusió Corporativa 
 Unitat de Màrqueting i Difusió de Serveis 
 Unitat de Distribució i Magatzem 
 Unitat de Llibreria 
 Oficina d’Innovació i Planificació de la Comunicació 
 Responsable de Processos de Concertació Local  
 Oficina del President. 

 
Llocs de treball de nova creació: 
 

 Direcció de Serveis de Concertació Local 
 Gabinet de Premsa i Comunicació 
 Servei de Relació amb els Mitjans i Comunicació Interna 
 Unitat de Comunicació Interna, Web i Xarxes Socials 
 Unitat Lingüística 
 Servei de Publicitat, Difusió i Projectes Editorials 
 Servei de Suport Administratiu 
 Servei d’Innovació 
 Servei de Planificació i Avaluació 

 
Llocs de treball que canvien d’adscripció: 
 

 L’Oficina d’Administració de la Direcció de Comunicació passa a dependre de 
la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

 El Servei del BOPB i d’Altres Publicacions Oficials passa a dependre de la 
Gerència 

 La Unitat Econòmico-Pressupostària de la Direcció de Serveis de Suport a la 
Coordinació de l’Àrea de Presidència passa a dependre del Servei de Suport 
Administratiu  

 La Unitat Administrativa de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
de l’Àrea de Presidència passa a dependre del Servei de Suport Administratiu 

 
Llocs de treball que canvien de denominació: 
 

 La Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació de l’Àrea de Presidència 
passa a denominar-se Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General. 



Llocs de treball que canvien de denominació i adscripció: 
 

 La Unitat de Documentació i Informació del Servei de Premsa passa a 
denominar-se Unitat de Documentació i Arxiu Audiovisual, i passa a dependre 
del Servei de Relació amb els Mitjans i Comunicació Interna 

 La Secció d’Imatge i Publicitat passa a denominar-se Secció de Publicitat i 
Esdeveniments, i passa a dependre del Servei de Publicació, Difusió i 
Projectes Editorials 

 La Secció de Difusió Corporativa i Projectes Editorials passa a denominar-se 
Secció de Difusió i Publicacions, i passa a dependre del Servei de Publicació, 
Difusió i Projectes Editorials 

 La Unitat de Disseny Gràfic i Autoedició passa a denominar-se Unitat de 
Disseny Gràfic, i passa a dependre del Servei de Publicació, Difusió i Projectes 
Editorials 

 La Secció Comercialització passa a denominar-se Secció de Llibreria i 
Comercialització, i passa a dependre del Servei de Publicació, Difusió i 
Projectes Editorials 

 La Unitat de Seguiment i Control de Projectes passa a denominar-se Unitat de 
Planificació i Control Econòmic, i passa a dependre del Servei de Publicació, 
Difusió i Projectes Editorials. 

 El lloc de treball singular de Responsable adscrit a l’Àrea de Presidència passa 
a denominar-se Responsable de Planificació Estratègica, i passa a dependre 
de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

 
Segon.- Facultar al president de la Corporació per a realitzar els actes administratius 
necessaris per a la implementació d’aquesta modificació organitzativa, mitjançant 
l’adopció dels mecanismes i instruments tècnics de racionalització i planificació de 
recursos humans. 
 
Tercer.- Fixar el dia 1 de març de 2013, com a data d’efecte d’aquests acords en 
relació a la nova estructura orgànica, sense perjudici de l’adopció de les mesures de 
racionalització i planificació de recursos humans necessàries per a la seva 
implementació. 
 
Quart.- Deixar sense efectes qualsevol altra resolució que en part o en tot s’oposi a la 
present. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Popular i d'Esquerra 
Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats assistents dels grups polítics del 
Partit dels Socialistes de Catalunya i d'Iniciativa per Catalunya – Verds, sent el resultat 
definitiu de 25 vots a favor i 23 abstencions.  
 
9.- Dictamen de data 20 de febrer de 2013, que proposa la modificació de 
l’estructura orgànica de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
Per Decret de la Presidència de data 12 de febrer de 2013 es van donar per finalitzats 
els treballs de la Comissió per a l’estudi i proposta de la modificació de l’estructura 
organitzativa de la Diputació de Barcelona, creada per Decret de la Presidència de 21 



de desembre de 2011 (registre de resolucions núm. 11373/2011), amb la qual cosa ja 
es pot procedir, en cas que sigui necessari, a proposar modificacions de l’estructura 
orgànica de la corporació. 
 
L’estudi de l’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, portat a terme per la 
Comissió de referència, ha finalitzat amb un informe resum de recomanacions que 
hauran de regir, en tot cas, qualsevol proposta de modificació de l’estructura orgànica 
de les diferents àrees de la corporació. L’informe formula catorze propostes per tal 
d’avançar en la compactació organitzativa i millora de l’eficiència institucional. Es tracta 
de propostes genèriques que guien el procés de canvi en l ‘organització a curt i mig 
termini. 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones proposa la modificació de la seva estructura orgànica 
amb l’objectiu de garantir la formalització d’un organigrama adaptat a les exigències 
derivades de l’exercici de les seves responsabilitats corporatives. Alhora, la proposta 
de modificació de l’estructura orgànica permetrà racionalitzar, potenciar i ajustar 
l’estructura de l’àrea, d’acord amb els criteris d’optimització i compactació dels 
recursos corporatius consignats en les recomanacions elaborades per l’esmentada 
Comissió de Treball. 
 
S’ha donat compliment a l’article 69.3 a) del vigent Acord sobre condicions de treball 
del personal al servei de la Diputació, pel que fa a l’obligació de sotmetre a informe no 
vinculant de la Junta de Personal les propostes de modificació de l’estructura orgànica. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i d’acord amb 
les facultats conferides per l’article 33, 2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, aquesta presidència a proposta de la direcció dels serveis 
de  recursos humans, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de 
seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar l’estructura organitzativa de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona, que resta reflectida en l’organigrama present en l’annex del 
present dictamen, de conformitat amb el que s’indica a la part expositiva i d’acord amb 
els canvis que es referencien a continuació: 
 
Llocs de treball que se suprimeixen: 

 
 Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials. 
 Oficina de Suport Tècnic a l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència. 
 Subsecció de Gestió de Recursos per a la Dependència. 
 Secció d’Intervenció i Prevenció Local de les Drogodependències.  
 Subsecció de Suport a les Famílies. 
 Unitat de Recerca i Documentació de l’Oficina de Promoció de Polítiques 

d’Igualtat Dona-Home. 
 Unitat Administrativa de l’Oficina del Pla Jove. 
 Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania.  



 Oficina de Participació Ciutadana.  
 Unitat Administrativa de l’Oficina de Participació Ciutadana. 
 Unitat de Recerca i Difusió de l’Oficina de Participació Ciutadana. 
 Unitat d’Assistència Tècnica de l’Oficina de Participació Ciutadana. 

 
Llocs de treball de nova creació: 
 

 Subsecció de Suport a la Planificació. 
 Servei de Suport de Programes Socials. 
 Secció de Recursos per a la Infància i les Famílies. 
 Subsecció d’Intervenció de Drogodependències. 
 Secció de Recursos per a l’Autonomia Personal. 
 Secció de Gestió de la Informació i Processos Interns, adscrita a la Gerència 

de Serveis d’Igualtat i Ciutadania.  
 Unitat Tècnica de Serveis al Territori dins de l’Oficina del Pla Jove.  
 Unitat Tècnica de Gestió de Recursos dins de l’Oficina del Pla Jove.  
 Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana.  
 

Llocs de treball que canvien de denominació: 
 

 L’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home passa a denominar-
se Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils. 

 La Secció de Recerca i Difusió de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils 
passa a denominar-se Secció de Projectes i Programes.  

 La Secció de Suport als Municipis de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets 
Civils passa a denominar-se Secció de Polítiques Municipals. 

 

Llocs de treball que canvien de denominació i adscripció: 
 

 La Subsecció Tècnica de Suport Comunitari en Prevenció de les 
Drogodependències passa a denominar-se Subsecció de Projectes i 
Programes, i passa a dependre de la Secció de Recursos per a la Infància i les 
Famílies. 

 La Unitat d’Organització i Administració de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i 
Drets Civils passa a denominar-se Unitat de Recursos Humans i Administració, 
i passa a dependre de la Secció de Gestió de la Informació i Processos Interns. 

 La Unitat Administrativa del Servei de Polítiques i Diversitat Ciutadana passa a 
denominar-se Unitat Econòmico Pressupostària, i passa a dependre de la 
Secció de Gestió de la Informació i Processos Interns. 

 La Secció de Suport als Ajuntaments del Servei de Polítiques i Diversitat 
Ciutadana passa a denominar-se Secció de Gestió de Serveis al Territori, i 
passa a dependre del Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació 
Ciutadana. 

 La Secció Tècnica de Recerca i Difusió del Servei de Polítiques i Diversitat 
Ciutadana  passa a denominar-se Secció de Projectes i Programes, i passa a 
dependre del Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana. 

 



Llocs de treball que canvien d’adscripció: 
 

 La Unitat de Suport Logístic de la Gerència de Serveis de Salut Pública i 
Consum passa a dependre de la Secció Administrativa de la mateixa gerència 

 
Segon.- Facultar al president de la Corporació per a realitzar els actes administratius 
necessaris per a la implementació d’aquesta modificació organitzativa, mitjançant 
l’adopció dels mecanismes i instruments tècnics de racionalització i planificació de 
recursos humans vigents. 
 

Tercer.- Fixar el dia 1 de març de 2013, com a data d’efecte d’aquests acords en 
relació a la nova estructura orgànica, sense perjudici de l’adopció de les mesures de 
racionalització i planificació de recursos humans necessàries per a la seva 
implementació. 
 

Quart.- Deixar sense efectes qualsevol altra resolució que en part o en tot s’oposi a la 
present. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Popular i d'Esquerra 
Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats assistents dels grups polítics del 
Partit dels Socialistes de Catalunya i d'Iniciativa per Catalunya – Verds, sent el resultat 
definitiu de 25 vots a favor i 23 abstencions.  
 
Intervenció General 
 
10.- Dictamen de data 11 de febrer de 2013, que proposa donar compte de 
l’informe de fiscalització  núm. 28/2012 de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, sobre “Diputacions de Catalunya. Transferències corrents a 
institucions sense finalitat de lucre. Exercici 2008”, i de l’informe de la 
Intervenció General sobre mesures adoptades en relació a les observacions i 
recomanacions formulades en el referit informe. 
 
Vist l’informe de fiscalització número 28/2012 tramès per la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, que fa referència a “Diputacions de Catalunya. Transferències corrents a 
institucions sense finalitat de lucre. Exercici 2008”. 
 
Vist que la Sindicatura de Comptes en data 30 de juliol de 2012 va trametre 
prèviament a la Corporació el projecte d’informe número 44/2010-F, relatiu a la 
fiscalització de regularitat comptable i de compliment de la legalitat de les 
transferències de corrents a institucions sense finalitat de lucre, concepte 489 del 
pressupost de despeses, de les diputacions de Catalunya, exercici 2008, on es 
formulaven unes observacions i recomanacions al respecte. 
 
Vist que el president de la Corporació, amb data 18 de setembre de 2012, va formular 
un escrit d’al·legacions al referit projecte d’informe, que es donen aquí per 
reproduïdes, en tant que consten incorporades al text de l’informe definitiu. 
 
Vist que un cop revisades les al·legacions presentades per la Diputació de Barcelona, 
no s’ha alterant el text de l’informe, per entendre la Sindicatura de Comptes que les 



al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita en l’informe 
o perquè contenen informacions que no es corresponen amb els fets analitzats o 
perquè no es comparteixen els judicis exposats. 
 
Vistes les observacions i recomanacions formulades per la Sindicatura de Comptes en 
el seu informe que ha esdevingut definitiu, en relació als aspectes comptables i de 
legalitat, relatius a les transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre. 
 
Atès que la Corporació, com a Institució subjecta al principi de legalitat, ha de tenir 
present les recomanacions efectuades per l’òrgan de control extern existent a 
Catalunya i prendre les mesures adequades per al seu compliment. 
 

Vist l’informe de la Intervenció General de 31 de gener de 2013, sobre mesures 
adoptades en relació a l’informe 28/2012, de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya, relatiu a “Diputacions de Catalunya. Transferències corrents a 
institucions sense finalitat de lucre. Exercici 2008”. 
 

Vista la Disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de mesures fiscals, financeres 
i administratives, segons la qual els informes que emet la Sindicatura de Comptes en 
la seva funció de fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s’han de sotmetre al 
coneixement dels òrgans de govern d’aquests ens, i se n’ha de fer publicitat en la seu 
electrònica corporativa. 
 

Vist que una de les funcions de la Sindicatura de Comptes és fer el seguiment i donar 
compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament 
derivades dels informes emesos, d’acord amb l’article 2 e) de la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, es adient comunicar a aquesta Institució el present 
acord. 
 

Vist el punt 4.1.4.c) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/12, de data 31 de maig de 2012, publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012 i modificada parcialment pel Decret de la Presidència 
núm. 11791/12 de 20 de desembre de 2012 i publicada al BOPB de 2 de gener de 
2013. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentada la Corporació de l’informe definitiu de fiscalització, 
amb número 28/2012, elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya referit a 
“Diputacions de Catalunya. Transferències corrents a institucions sense finalitat de 
lucre. Exercici 2008”.  
 

Segon.-  Donar-se per assabentada la Corporació de l’informe de la Intervenció 
General, sobre mesures adoptades en relació a les observacions i recomanacions 
formulades per la Sindicatura de Comptes en el referit informe. 
 



Tercer.- Fer publicitat de l’esmentat informe de la Sindicatura de Comptes mitjançant 
la seva inserció a la seu electrònica corporativa. 
 

Quart.- Comunicar aquest acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per al seu 
coneixement i efectes, i per facilitar el seguiment que ha de fer en l’exercici de les 
seves funcions previstes a l’article 2 e) de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la 
Sindicatura de Comptes. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
11.- Dictamen de data 12 de febrer de 2012, que proposa donar compte de 
l’informe de la Intervenció General corresponent al control posterior i al control 
financer de subvencions de l’exercici 2012. 
 

L’article 219 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que el control intern previ dels 
ens locals pot limitar-se a la revisió d’una sèrie d’extrems bàsics, si bé amb el 
condicionant que les despeses sotmeses a aquest control previ limitat han de ser 
objecte d’una altra fiscalització de caràcter ple, exercida amb posterioritat. 
 

D’altra banda, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions dedica el 
seu títol III a la regulació del control financer de subvencions que cal efectuar respecte 
els beneficiaris de subvencions públiques, amb l’objecte fonamental de verificar la 
correcta obtenció i aplicació  dels fons públics que aquests han rebut.   
 

En el marc de la normativa abans esmentada, el Pla Anual d’Actuacions de Control de 
la Diputació de Barcelona, aprovat per decret del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de data 14 de març de 2012, defineix els objectius, els 
àmbits, l’abast i la forma de realitzar els controls posterior i el control financer de 
subvencions durant l’any 2012. 
  

En compliment d’aquestes previsions, la Intervenció General ha elaborat el 
corresponent informe de control posterior i de control financer de subvencions, que es 
composa, d’una banda d’un seguit de controls efectuats sobre Gerències/Direccions 
concretes i incorpora les al·legacions per elles presentades en relació a les seves 
conclusions i, d’altra banda, conté una sèrie de controls temàtics de caràcter 
transversal corporatiu, dels resultats dels quals se n’informarà als centres gestors 
afectats per tal que adoptin les mesures correctores adients.  
 

Vist que d’acord amb allò que preveu l’art. 219.3 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, i les bases 7 i 75 de les d’execució del pressupost per a 2012, 
procedeix donar compte al Ple de l’informe de control posterior i de control financer de 
subvencions elaborat per la Intervenció en el que consten les conclusions deduïdes de 
la fiscalització realitzada. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 
1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, 
de data 31 de maig de 2012 (publicada al BOPB de 6 de juny de 2012) i modificada pel 
Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de desembre de 2012 (publicat al 
BOPB de 2 de gener de 2013), el President delegat que subscriu, en ús de les 



atribucions que té conferides per delegació de la presidència, proposa al Ple l’adopció 
següent : 
 

ACORD 
 

DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe elaborat per la Intervenció General, 
corresponent al control posterior i al control financer de subvencions referit a l’exercici 
2012. 
 

I el Ple en resta assabentat. 
 
12.- Dictamen de data 21 de febrer de 2013, que proposa aprovar unes 
modificacions de la tarifa annexa de l’Ordenança fiscal de taxes de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre. 
 
Vista la proposta presentada per la Gerència de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, que obeeix al fet que es considera procedent efectuar una revisió dels imports 
que regeixen a la Tarifa reguladora de les Taxes per a les activitats i serveis que 
gestiona. 
 
Atès que aquesta modificació que es proposa no afecta el seu articulat, sinó només la 
seva tarifa, concretament als Serveis i Activitats, epígraf II. Ensenyaments reglats. 
Curs acadèmic 2013-2014, apartat 1. Matrícules, 1.1 proves d’accés, i 1.4. Grau de 
Dansa i Grau d’Art Dramàtic. 
 
Vista la memòria econòmico-financera formulada de conformitat amb allò que preveu 
l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 20 i 26 de la Llei 8/1989, 
de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor delegat sobre la proposta de modificació de les 
taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre aplicables a partir de l’exercici 2013. 
 
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix 
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través 
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de 
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals poden emanar al respecte 
disposicions interpretatives i clarificadores. 
 
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de 
l’àmbit de les seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei 
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals. 



Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les 
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt 
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna 
d’elles. 
 
Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals han d’acordar la 
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents 
ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 16.1 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances 
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs. 
 
Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les 
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la 
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes 
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les 
corresponents ordenances fiscals. 
 
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, 
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament 
les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial. 
 
Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a 
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a 
l’article 20.1.b) del propi TRHL. 
 
Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals. 
 
Vista la Circular 10/07, sobre tramitació de modificacions d’ordenances, taxes i preus 
públics. 
 
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2013 i següents la modificació de 
la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom lnstitut del 



Teatre en allò que afecta als Serveis i Activitats. Epígraf II. Ensenyaments reglats. 
Curs acadèmic 2013-2014, apartat 1. Matrícules, 1.1 proves d’accés, i 1.4. Grau de 
Dansa i Grau d’Art Dramàtic, que queden establerts com tot seguit s’indica: 
 
“II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2013-2014 
 
1. Matrícules 

1.1. Proves d'accés:   
1.1.1. Prova d'accés EESA/CPD: 151,00   75,50 
1.1.2. Prova d'accés escoles superiors:  

1.1.2.1. Part general   99,00   49,50 
1.1.2.2. Part específica   52,00  26,00” 

 
Pel que fa a l’apartat 1.4. Grau de Dansa i Grau en Art Dramàtic, es modifica 
exclusivament la regulació del segon pagament, que queda com segueix: 
 

 “El segon pagament corresponent al 40% restant s’efectuarà per domiciliació 
bancària o per rebut, seguint la normativa de matriculació; l’import serà girat 
dins de la primera quinzena del mes de febrer del curs escolar corresponent.”   

 

Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors 
acords provisionals, així com el text íntegre de les modificacions aprovades, durant el 
termini de trenta dies a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran 
examinar els expedients i presentar les reclamacions que considerin oportunes. 
 

Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 

Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, sense cap 
més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 
reclamacions.  
 

Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos 
íntegres de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor l’endemà de la 
publicació al citat Butlletí.  
 

Sisè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les 
modificacions introduïdes a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i 
a la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació 
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de 
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances, i l’article  65.3 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

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 Partit Socialista de 
Catalunya, del Partit Popular i d'Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels 
diputats assistents del grup polític d'Iniciativa per Catalunya – Verds, sent el resultat 
definitiu de 44 vots a favor i 4 abstencions.  
 



Servei de Programació 
 

13.- Dictamen de data 19 de febrer de 2013, que proposa aprovar diverses 
modificacions de crèdit al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2013, i donar compte del corresponent informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 

Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació, per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris entre 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 2013. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de 
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del 
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de 
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de 
pressupost. 
  
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que 
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa 
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat 
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la 
modificació de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de 
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions 
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions), 
s’insti la modificació dels esmentats instruments. 
 

Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al 
president sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
 

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

 



ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 3/2013 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2013, que recull crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
per un import total  de nou-cents setanta-dos mil tres-cents seixanta-nou (972.369,00 
EUR), amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant 
d’aquest acord a tots els efectes. 
 

Segon.- APROVAR l’ actualització del Pla estratègic de subvencions 2013 que figura 
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2013 inclòs dins de 
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en 
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 
els efectes. 
 

Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò 
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 

Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 

Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 

Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Socialista de 
Catalunya, del Partit Popular i d'Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels 
diputats assistents del grup polític d'Iniciativa per Catalunya – Verds, sent el resultat 
definitiu de 44 vots a favor i 4 abstencions. 
 
14.- Dictamen de data 19 de febrer de 2013, que proposa aprovar el Pla 
“Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals 2013”. 
 
L’article 92 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que les diputacions provincials han 
d’exercir les funcions d’assistència i de cooperació jurídica i tècnica mitjançant: 
l’orientació i l’assessorament jurídic, econòmic i tècnic; l’assistència administrativa; les 
ajudes tècniques en la redacció d’estudis i projectes, així com qualsevol altra fórmula 
anàloga que determini la mateixa diputació provincial. 
 



Així mateix, l’article 93 del mateix Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya estableix que les funcions d’assistència i cooperació es poden complir 
també a favor de la comarca, si aquesta exerceix competències municipals. 
  
Així, la concessió de crèdits és una de les formes de cooperació local prevista a 
l’article 30.6.f) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 
 
Actualment, s’ha detectat que els Consells Comarcals de l’àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona, com a entitats locals de caràcter territorial, vista la conjuntura 
econòmica actual, tenen dificultats per desenvolupar les seves competències, ja que 
es financen a través de transferències d’altres administracions i aquestes poden sofrir 
retards en fer-se efectives. 
 
En atenció a aquestes dificultats, la Diputació de Barcelona ha considerat convenient 
obrir una línia de crèdit a curt termini que garanteixi les competències locals exercides 
pels Consells Comarcals per tal que puguin prestar els serveis amb normalitat; tot això, 
en aplicació del que disposen els articles 92 i 93 de l’esmentat Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que possibiliten que les comarques puguin ser 
beneficiàries de les funcions d’assistència i cooperació que presten les diputacions 
provincials.  
 
Així, s’articula la creació d’un nou Pla per “Operacions de tresoreria per a Consells 
Comarcals 2013”, consistent en prestar assistència econòmica als Consells Comarcals 
del seu àmbit territorial que es concreta en proporcionar un sistema per cobrir 
temporalment la insuficiència de recursos líquids disponibles amb els quals fer front a 
les seves despeses.  
 
L’objecte concret d’aquest Pla és l’atorgament als Consells Comarcals de crèdits a curt 
termini per a necessitats transitòries de tresoreria i per al seu desenvolupament, la 
Diputació de Barcelona consignarà un finançament de fins a 10.000.000,00 euros, 
corresponents a préstecs sense tipus d’interès que es distribuiran entre tots els 
Consells Comarcals del seu àmbit territorial per fer front a necessitats temporals de 
tresoreria.  
 
Aquest Pla es configura en dues fases: 
 

- la primera fase, consisteix en l’atorgament directe d’un préstec a curt termini 
per un import màxim de 6 milions d’euros. El repartiment entre els Consells 
Comarcals s’efectuarà en parts iguals (25%), en funció de la població, el 
nombre de municipis, el nombre d’entitats singulars de població i l’extensió de 
cada comarca. Per les seves característiques i el principi de diferenciació dins 
dels repartiments de la Xarxa de Governs Locals, s’ha exclòs d’aquests càlculs 
la ciutat de Barcelona. 

 
- la segona fase, consisteix en l’atorgament d’un nou préstec amb caràcter 

extraordinari  de fins a 4 milions d’euros a sol·licitud del Consell Comarcal 
interessat, en funció de les seves necessitats extraordinàries. 

 



Vist que correspon al Ple de la Corporació l’adopció dels presents acords, de 
conformitat amb els articles 31, 33.2.d) i 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en exercici de les competències atribuïdes a la 
Diputació de Barcelona i en tractar-se d’un Pla. 
 
Vist l’informe del Director de Serveis de Planificació Econòmica sobre les relacions 
financeres de la Diputació de Barcelona i els Consells Comarcals i dels criteris de 
distribució del Pla. 
 
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 el Pla per “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 
2013”, consistent en l’atorgament de crèdits a curt termini per als Consells Comarcals 
de l’àmbit territorial de Barcelona.  
 
Segon.- ESTABLIR les condicions generals de participació i de gestió de la concessió 
de crèdits a curt termini que atorgui la Diputació de Barcelona als Consells Comarcals 
del seu àmbit territorial dins del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells 
Comarcals 2013”, les quals s’enumeren a continuació: 
 
1. Finalitat i destinataris: La finalitat d’aquest Pla és l’atorgament de crèdits a curt 
termini per a necessitats transitòries de tresoreria.  
 
Seran destinataris dels crèdits els Consells Comarcals amb la seu dins de l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona. 
 
2. Responsable de la gestió: L’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona 
responsable de la gestió del present Pla serà el Servei de Programació depenent de la 
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies. 
 
3. Dotació i distribució de recursos: El Pla “Operacions de tresoreria per a Consells 
Comarcals 2013” serà vigent durant l’any 2013 i es dota amb 10.000.000 euros. 
 
La distribució d’aquests crèdits es farà en dos fases: 
 
- Fase 1. Es distribuirà una línea de crèdits de fins a 6 milions d’euros. El repartiment 
es realitzarà, en parts iguals (25%), en funció de la població, el nombre de municipis, 
el nombre d’entitats singulars de població i l’extensió de cada comarca dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona. Per les seves característiques i el principi de 
diferenciació dins dels repartiments de la Xarxa de Governs Locals, s’ha exclòs 
d’aquests càlculs la ciutat de Barcelona. 
 
- Fase 2. Excepcionalment i en situacions d’extraordinària de dificultat de tresoreria els 
Consells Comarcals podran demanar complementar la primera aportació amb una 



segona línea de crèdit. El límit màxim global d’aquesta línia serà de 4 milions d’euros, 
més les quantitats no disposades en la fase 1, si s’escau. 
 
4. Gestió: 
 
Fase1 
 

a) Per tal que la concessió dels crèdits a curt termini es faci efectiva, es requereix 
que els ens beneficiaris, abans del 13/04/2013, formulin de manera expressa 
l’acceptació per òrgan competent, total o parcial, dels crèdits concedits;  
manifestin la seva conformitat amb tots els termes i condicions de concessió 
establerts en el marc d’aquest Pla i certifiquin que l'operació compleix les 
condicions de l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 

 
b) Notificat l'acord d'acceptació, la Diputació de Barcelona i l'ens beneficiari 

procediran a la formalització del crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni. 

 
c) A aquests efectes, es posarà a disposició dels ens un model normalitzat 

d’acceptació dels crèdits i de conformitat amb les condicions de prestació. 
 

d) Es realitzarà un únic pagament per la totalitat del préstec concedit desprès de 
la signatura del conveni. 

 
Fase 2 
 

a) Les sol·licituds de crèdit extraordinari es realitzaran, entre el 01/06/2013 i el  
30/06/2013, mitjançant instància signada per la presidència del Consell 
Comarcal o representant competent, on es justificarà les circumstàncies que la 
motiven; anirà adreçada a la Presidència de la Diputació de Barcelona i es 
podrà presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de la 
Diputació.  

 
b) Correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptar, de 

manera motivada, l’acord de concessió o denegació de les sol·licituds 
presentades, en funció del nombre d’instàncies presentades, dels imports 
sol·licitats i de les circumstàncies socioeconòmiques i financeres de cada 
Consell Comarcal.  

 
c) La Diputació posarà a disposició dels Consells Comarcals els formularis i els 

models normalitzats on s'haurà de formalitzar la sol·licitud de crèdit i on 
constarà el certificat que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de 
l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals i aquella informació necessària per valorar la 
concessió dels préstecs. 
 

d) El termini màxim per a la resolució de l'expedient és de 3 mesos, a comptar des 
de la finalització del termini de presentació d’instàncies. Transcorregut 



l'esmentat termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, les sol·licituds 
formulades s'entendran desestimades.  

 
e) Serà motiu de denegació de la sol·licitud del crèdit extraordinari no estar al 

corrent del retorn d’alguna de les quotes d’amortització del crèdit concertat en 
la fase 1. 

 
f) Un cop aprovat l'atorgament del crèdit, es notificarà al beneficiari qui, en el 

termini de 45 dies naturals, haurà d'acceptar-lo i notificar-ho a la Diputació de 
Barcelona. L'acceptació per part del beneficiari serà condició de l'eficàcia de la 
concessió del crèdit. De transcórrer el termini de 45 dies naturals sense rebre 
notificació de l'acceptació, s'entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i 
la Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte l'esmentada concessió, 
llevat que concorrin circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de 
renuncia.  

 
g) Notificat l'acord d'acceptació, la Diputació de Barcelona i l'ens beneficiari 

procediran a la formalització del crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni.  

 
La Diputació de Barcelona realitzarà un únic pagament per la totalitat del 
préstec concedit desprès de la signatura del conveni. 

 
5. Condicions dels crèdits: 

 
a) El tipus d’interès serà del 0%. 
b) La duració del crèdit serà d’un any. 
c) El sistema d’amortització serà constant, per mitjà de quotes iguals de liquidació 

trimestral.  
d) Per al càlcul de les dates d’amortització es prendrà com a referència la data del 

pagament del crèdit realitzat per la Diputació de Barcelona. El Consell 
Comarcal té l’obligació d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de 
la Diputació. 

e)  El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a 
l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya. 

 
6. Garanties: En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, 
la Diputació de Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat que haurà 
de ser reintegrat en el termini de 2 mesos des de la notificació de la revocació. 
L’incompliment de l'obligació de devolució del crèdit generarà l’interès legal sobre les 
quantitats en què s’hagi incorregut en mora. 
 
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per 
qualsevol lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal 
beneficiari. 
 
Tercer.- APROVAR la concessió dels crèdits derivats de la Fase 1 del present Pla 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2013”, d’acord amb la distribució i 



els imports màxims establerts per a cada Consell Comarcal, d’acord la distribució de 
recursos següents: 
 

Consell Comarcal beneficiari NIF Import màxim crèdit 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 503.982,00 
Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 557.607,00 
Consell Comarcal del Bages P5800009B 696.811,00 
Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H 679.001,00 
Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 274.440,00 
Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 478.197,00 
Consell Comarcal del Garraf P5800020I 153.910,00 
Consell Comarcal del Maresme P5800008D 535.253,00 
Consell Comarcal d’Osona P5800015I 647.272,00 
Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 709.395,00 
Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 764.132,00 
 
Quart.- AUTORITZAR una despesa de 10.000.000,00 euros a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 20401/942A0/82020 del pressupost de despeses de la Corporació. 
 
Cinquè.- DISPOSAR una despesa de 6.000.000,00 euros a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 20401/942A0/82020 del pressupost de despeses de la Corporació. 
 
Sisè.- APROVAR el model de minuta de conveni a signar amb els Consells Comarcals 
(Annex I).  
 
Setè.- AUTORITZAR, expressament i tan àmpliament com sigui possible en dret, al 
Diputat President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 
per adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest règim. 
 
Vuitè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord als beneficiaris, als efectes legals 
oportuns. 
 
Novè.- PUBLICAR els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Sol.licita la paraula el portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, per manifestar que 
aquest és un tema que mereix una atenció i una reflexió. Diu que es va explicar ahir a 
la Comissió Informativa, on van expressar el seu vot negatiu a la proposta que se’ls 
feia. 
 
Continua la seva intervenció dient que estem parlant, aquí en concret, d’operacions de 
tresoreria per als consells comarcals, bàsicament per cobrir una part de la seva 
complicada situació en matèria econòmica, que ve donada, en un percentatge molt 
elevat, pel que la Generalitat deu als consells comarcals (he revisat els números 
d’alguns consells i, efectivament, com passa amb els ajuntaments, per qüestions de 
tresoreria la Generalitat paga tard i malament als consells comarcals i això ha 
provocat, sens dubte, dificultats extraordinàries en el dia a dia d’aquests consells) i, 
efectivament, ens sembla bé que la Diputació de Barcelona generi una operació de 



tresoreria adreçada als consells comarcals per millorar la seva liquiditat. El que no ens 
sembla tan bé són els criteris a partir dels quals s’efectua el repartiment d’aquests sis 
milions d’euros entre els consells comarcals de la província, criteris que no ens 
semblen ni justos ni proporcionals. S’utilitzen quatre criteris que es ponderen d’igual 
manera: el de població, el de nombre de municipis, el d’entitats singulars i el 
d’extensió. El resultat que dóna ubicar aquests quatre paràmetres d’igual manera en el 
repartiment és singular també. El Consell Comarcal del Barcelonès rebrà o podrà 
demanar crèdit per 0,12 euros/habitant i el Consell Comarcal del Berguedà podrà 
demanar crèdit per 11,61 euros/habitant. Quan s’analitzen els motius pels quals els 
consells comarcals tenen aquest forat, hi ha una part important que té a veure amb la 
tardança en les aportacions de la Generalitat en qüestions com el transport escolar o 
les beques menjador. El 50% d’un dels consells analitzats és exactament això. És 
evident que, hi ha un paràmetre essencial per a aquestes qüestions, que és el nombre 
d’habitants, i no té cap sentit  que hi hagi aquesta distància entre els consells 
comarcals més poblats i els menys poblats. De 0,12 euros/habitant a 11,61 
euros/habitant van molts euros/habitant.  
 
Creiem que s’ha de revisar aquesta situació; creiem que hi ha una oportunitat; creiem 
que, per avançar en termes de justícia i proporcionalitat, caldria utilitzar aquests quatre 
milions d’euros que estan pendents d’ubicar en aquest programa d’una manera 
diferent, i proposem que aquesta manera diferent tingui en compte dos paràmetres: 
un, els deutes que la Generalitat té pendents amb els consells comarcals i, per tant, 
les peticions dels propis consells comarcals, i dos, el nombre d’habitants. Si l’equip de 
govern es compromet a fer-ho, el grup socialista s’abstindrà. Si no hi ha aquest 
compromís, es votarà en contra. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, manifestant 
que el seu grup votarà a favor en aquest punt, però, voldríem, diu, fer algunes 
consideracions. En primer lloc, sembla interessant que, des de la Diputació, es faci un 
pla d’operacions de tresoreria per a consells comarcals perquè ens sembla que, en 
aquests moments, hi ha consells comarcals que, a través de la mancomunació de 
serveis, necessiten que se’ls doni aquest suport. Es parla, en definitiva, d’un crèdit 
però justament per aquest motiu també creiem que hi ha d’haver una compensació 
que s’equilibri entre aquests dos criteris. El primer, és evident, que aquells municipis 
que són més grans tenen més musculatura per accedir al crèdit per ells mateixos i, en 
canvi, els municipis més petits tenen molta més dificultat i poden veure’s desbordats 
amb molta més facilitat per unes quantitats econòmiques que no són rellevant però per 
l’altra, també, utilitzant els criteris que es proposen es produeixen alguns desequilibris 
substancials i aquest grup creu que s’hauria de trobar un punt intermedi entre els 
criteris que s’utilitzen, per tal que es puguin atendre les necessitats d’alguns consells 
comarcals que, no perquè estiguin a prop de la capital o perquè tinguin municipis 
grans, puguin atendre les seves competències, que són les mateixes que els 
preocupen a d’altres consells comarcals. Per tant, votem a favor perquè ens sembla 
que aquest és un pla interessant. Ens sembla que té en compte alguns criteris que cal 
tenir en compte com la dificultat o la facilitat, encara que, ara per ara, no hi ha cap 
municipi que tingui facilitat per obtenir el crèdit, però també, que al final el que quedi 
estigui més equilibrat. 
 



La Presidència cedeix la paraula al diputat Sr. Rossinyol. Diu que creu que és 
important situar una mica aquest Dictamen que avui es porta a consideració del Ple de 
la Diputació: Operació de tresoreria per a consells comarcals. En primer lloc, val la 
pena posar de manifest que s’està fent una cosa que no s’havia fet mai, potser perquè 
la Diputació no s’ho havia plantejat històricament, no s’ha fet mai, i és una línia de 
crèdit per als consells comarcals. Tradicionalment, la Diputació ja té unes línies de 
crèdit destinades als ajuntaments, que van funcionant i funcionen molt bé, però mai no 
s’havia plantejat això i, per tant, el primer punt (és bo posar-ho de manifest) és positiu. 
Per primera vegada, la Diputació fixa també la seva atenció a ajudar els consells 
comarcals, que també són administració local i que, per tant, també té sentit que una 
administració com la Diputació de Barcelona doni aquest suport. 
 
Es parla d’operacions de crèdit de tresoreria, no d’assignació de recursos per ciutadà 
d’acord amb la grandària o no grandària del municipi o la comarca sinó que estem 
parlant de facilitar crèdit a un determinat tipus d’administració que són els consells 
comarcals i s’ha fet això a partir d’uns criteris que semblen raonables. S’ha agafat el 
nombre de municipis del Consell Comarcal, població, nombre d’entitats de població i 
extensió dels municipis. Criteris objectius. La crítica o la controvèrsia pot dir: “Per què 
la ciutat de Barcelona no es té en compte en aquest càlcul?” Perquè, al final, aquests 
percentatges que s’han comentat es generen quan es parla del Barcelonès, perquè 
s’ha extret la ciutat de Barcelona. Per què es fa això? Perquè, senzillament creiem que 
aquest és un criteri que la Diputació ha seguit tradicionalment des de fa molts anys; la 
Diputació ha de donar suport als municipis petits i mitjans, bàsicament (sense oblidar 
els grans), però sempre l’atenció bàsica és per a aquells mitjans i petits municipis que 
no tenen la massa crítica suficient per poder accedir, en unes determinades 
condicions, a una sèrie de serveis o a una forma de relacionar-se amb entitats de 
crèdit. Per tant, aquesta és una de les coses que hi ha. 
 
De totes formes i recollint els suggeriments tot i que l’estructura del que s’està 
plantejant ja es veu que anava per aquí, s’ha separat (perquè la línia de crèdit és, al 
final, de deu milions) per una banda, sis milions, que es reparteixen d’acord amb 
aquests criteris objectius amb la voluntat que siguin coneguts i clars per a tothom (i a 
mesura que són clars i coneguts tothom pot estar d’acord), i quatre milions que s’han 
deixat inicialment en una segona fase precisament per poder arreglar i donar resposta 
a circumstàncies no previstes inicialment. Per tant, si qualsevol Consell Comarcal dels 
que formen la demarcació territorial de Barcelona (Barcelonès inclòs) resulta que té 
algunes necessitats i això es posa de manifest en aquesta segona fase, en els terminis 
que fixa aquest Decret, evidentment es podrà atendre aquesta necessitat. Per això hi 
ha aquests quatre milions; per poder donar resposta a situacions no previstes.  
 
És la primera vegada que es fà i, a partir dels resultats de la primera fase i dels de la 
segona fase, podrem qüestionar l’any que ve si es mantè una estructura similar o si ha 
canviat alguna cosa per millorar-la. La veritat és això. I per tant, posar molt de manifest 
que aquesta és la primera vegada que s’ha fet una operació d’aquesta línia i s’ha 
intentat fer, s’ha fet, de forma objectiva. Per això s’està parlant de criteris, perquè hi ha 
criteris, perquè tothom té molt clar per què es fa d’una manera i d’on surten aquestes 
xifres. Hi ha aquests quatre milions que poden donar resposta a les necessitats que no 
s’hagin previst inicialment i que tots els consells comarcals (Barcelonès inclòs) puguin 
fer arribar en el moment que es porta aquest Dictamen a consideració. Per tant, recull 



els suggeriments amb la voluntat d’incorporar qualsevol necessitat que surti perquè, al 
final, la finalitat d’aquesta operació és donar resposta i solució al conjunt dels consells 
comarcals, al conjunt dels ciutadans de la província de Barcelona. Moltes gràcies. 
 
De nou sol.licita la paraula el Sr. Mayoral. Manifesta que ha dit que el Barcelonès era 
0,12 euros/habitant però podem parlar del Vallès Occidental (0,79) o del Baix Llobregat 
(0,84). Per tant, l’efecte Barcelona no deu ser-hi, i el resultat és el que és i, òbviament, 
es parla també de drets d’administracions. Les administracions són també persones i 
administren persones. Per tant, parlem també de drets de persones i hem de mirar si 
aquestes coses tenen o no valors compensatoris i quina part de descompensació hi 
ha. 
 
La segona qüestió, efectivament aquest programa no havia existit mai perquè, per 
exemple, la Generalitat no havia degut mai 2,5 milions d’euros al Consell Comarcal 
que ara estava analitzant (Garraf). Per tant, és un programa que apareix quan 
apareixen aquests problemes.  En tot cas, cal interpretar que atenen la nostra petició i, 
si és així, ho interpreto bé, senyor Rossinyol? Per tant, ens abstindrem. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Popular i d'Esquerra 
Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats assistents dels grups polítics del 
Partit dels Socialistes de Catalunya i d'Iniciativa per Catalunya – Verds, sent el resultat 
definitiu de 25 vots a favor i 23 abstencions. 
 
Tresoreria 
 
15.- Dictamen de data 5 de febrer de 2013, pel qual es dóna compte del grau de 
compliment dels terminis de pagament del període comprés entre l’1 d’octubre i 
el 31 de desembre de 2012. 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, estableix, en els article 4 i 5 una sèrie d’obligacions de subministrament 
d’informació, entre d’altres, per les Administracions Públiques. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels Tresorers o, en el seu 
defecte, els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei pel pagament de les 
obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini. 
 
Igualment, l’article 5 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà a 
l’informe trimestral al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o 
documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des 
de la seva anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor l’absència de tramitació dels mateixos. 
 



Vist aquests antecedents, la Diputació de Barcelona va establir els procediments per 
donar la informació trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament, 
mitjançant un Decret del President de la Diputació de data 3 de març de 2011. 
 
Vist l’informe de la Tresoreria de data 31 de gener de 2013, que es reprodueix tot 
seguit: 
 
D’acord amb el que preveu l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials, la Tresoreria ha elaborat un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos en la llei pel pagament de les obligacions de l’entitat 
local. 
 
Aquest informe fa referència a les factures corresponents a la Diputació de Barcelona, 
a l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Institut del Teatre, al Patronat d’Apostes, a la 
Fundació Pública Casa Caritat i a la Xarxa Audiovisual Local. 
 
Aquest informe s’ha elaborat en referència al període comprés entre l’1 d’octubre i el 
31 de desembre de 2012. 
 
a) Diputació de Barcelona i organismes autònoms. 
 

La comprovació dels terminis de pagament s’ha fet sobre les obligacions registrades 
en el Registre general de factures, corresponents als capítols 1, 2 i 6 dels 
pressupostos de les entitats esmentades i amb la data límit del 31 de desembre de 
2012. 
 

Entre les anteriors s’han agafat totes les factures pagades en el període comprés entre 
l’1 d’octubre de 2012 i el 31 de desembre de 2012; per totes aquestes s’ha calculat el 
termini de pagament, per diferència entre la data de registre de les factures i la data de 
pagament de les mateixes. 
 

D’acord amb el previst a l’article 3.3 de la Llei 15/2010, s’ha agafat com a termini de 
pagament a complir el de 40 dies. 
 

b) Xarxa Audiovisual Local. 
 

S’ha incorporat la documentació facilitada per la Gerència de la XAL, elaborada 
d’acord amb els criteris establerts en la Llei 15/2010. 
 

Terminis de pagament. 
 

Diputació de Barcelona 
 

Diputació de Barcelona Import % Nombre %
Factures pagades 36.553.227,24 100,00% 9.487 100,00%
Factures pagades dins de termini 34.548.130,65 94,51% 8.825 93,02%
Factures pagades fora de termini 2.005.096,59     5,49% 662 6,98%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 238.762,97  44 

 

El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2012 ha estat de 26 dies. 



Organisme de Gestió Tributària 
 
Organisme de Gestió Tributària Import % Nombre %
Factures pagades 2.516.973,74 100,00% 544 100,00%
Factures pagades dins de termini 1.868.668,56 74,24% 468 86,03%
Factures pagades fora de termini 648.305,18 25,76% 76 13,97%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 42.677,32  12
 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2012 ha estat de 34 dies. 
 
Institut del Teatre 
 
Institut del Teatre Import % Nombre %
Factures pagades 693.964,84 100,00% 466 100,00%
Factures pagades dins de termini 693.964,84 100,00% 466 100,00%
Factures pagades fora de termini 0,00 0,00% 0 0,00%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 0,00  0
 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2012 ha estat de 13 dies. 
 
Patronat d’Apostes 
 
Patronat d'Apostes Import % Nombre %
Factures pagades 393.151,30 100,00% 101 100,00%
Factures pagades dins de termini 253.066,99 64,37% 99 98,02%
Factures pagades fora de termini 140.084,31 35,63% 2      1,98%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 0,00  0
 
El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2012 ha estat de 62 dies. 
 
Fundació Pública Casa Caritat 
 
No s’ha tramitat cap factura durant el període referit. 
 
Xarxa Audiovisual Local. 
 
Xarxa Audiovisual Local Import % Nombre %
Factures pagades 1.840.312,19 100,00% 340 100,00%
Factures pagades dins de termini 1.840.312,19 100,00% 340 100,00%
Factures pagades fora de termini 0,00 0 0 0
Obligacions pendents de pagament fora de termini 0,00  0
 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2012 ha estat de 30 dies. 
 
 



Diputació de Barcelona (dades agregades) 
 
Total Agregat Import % Nombre %
Factures pagades 41.997.629.31 100,00% 10.938 100,00%
Factures pagades dins de termini 39.204.143,23 93,35% 10.198 93,23%
Factures pagades fora de termini 2.793.486,08 6,65% 740 6,77%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 281.440,29  56
 
El termini  mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés 
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2012 ha estat de 27 dies. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General de data 28 de gener de 2013, que es 
reprodueix tot seguit: 
 
INFORME de la Intervenció General que s’emet en compliment d’allò establert en 
l’article 5.4 de la Llei 15/5010, de 5 de juliol i al decret de la Presidència de data 3 de 
març de 2011, en relació a les factures o documents anàlegs respecte dels quals, a 31 
de desembre de 2012, han transcorregut més de 3 mesos sense que s’hagi tramitat 
l’obligació reconeguda: 
 
- En la Diputació de Barcelona han quedat en aquesta situació les 96 factures i 2 

abonaments que es relacionen a continuació, que sumen un total de 49.351,26 
euros totes elles corresponents a VIAJES IBERIA, SAU, amb NIF A07001415. La 
seva tramitació roman suspesa, i el còmput del termini de pagament interromput, 
fins que s’hagi verificat si és procedent fer-les efectives (veieu decret de la 
Presidència número 11741/12, de 20 de desembre de 2012): 

 
N. registre Document Data Entr. Data Fra. Import   Descripció factura 

1210014205 0000399362/F290 19/04/2012 22/08/2007 278,20  BITLLET AVIO 
1210014207 0000456558/F290 19/04/2012 22/05/2009 255,55  ALLOTJAMENT HOTEL 
1210014212 0000429011/F290 19/04/2012 21/07/2008 198,60  BITLLET TREN 
1210014215 0000465545/F290 19/04/2012 07/09/2009 82,00  ALLOTJAMENT HOTEL 
1210014216 0000465547/F290 19/04/2012 07/09/2009 184,80  BITLLET TREN 
1210014218 0000472290/F290 19/04/2012 12/11/2009 168,70  BITLLET AVIO 
1210014219 0000472079/F290 19/04/2012 11/11/2009 138,30  ALLOTJAMENT HOTEL 
1210014220 0000472077/F290 19/04/2012 11/11/2009 110,14  ALLOTJAMENT HOTEL 
1210014223 0000472076/F290 19/04/2012 11/11/2009 110,14  ALLOTJAMENT HOTEL 
1210014224 0000471965/F290 19/04/2012 10/11/2009 187,10  BITLLET TREN 
1210014225 0000471457/F290 19/04/2012 05/11/2009 127,70  BITLLET TREN 
1210014226 0000466037/F290 19/04/2012 16/09/2009 45,00  BITLLET TREN 
1210014227 0000466036/F290 19/04/2012 16/09/2009 162,96  BITLLET AVIO 
1210014229 0000465550/F290 19/04/2012 07/09/2009 342,53  BITLLET AVIO 
1210014231 0000465549/F290 19/04/2012 07/09/2009 121,00  ALLOTJAMENT HOTEL 
1210014233 0000477735/F290 19/04/2012 22/01/2010 162,00  BITLLET TREN 
1210014235 0000488107/F290 19/04/2012 10/05/2010 79,40  BITLLET TREN 
1210014240 0000490478/F290 19/04/2012 31/05/2020 115,01  BITLLET AVIO 
1210014241 0000490475/F290 19/04/2012 31/05/2010 68,05  BITLLET TREN 
1210014242 0000490474/F290 19/04/2012 31/05/2010 68,05  BITLLET TREN 
1210014243 0000490472/F290 19/04/2012 31/05/2010 135,90  BITLLET TREN 
1210014245 0000486822/F290 19/04/2012 29/04/2010 780,00  VIATGE BRUSEL·LES 
1210014246 0000486821/F290 19/04/2012 29/04/2010 2.875,00  VIATGE BRUSEL·LES 
1210014247 0000486593/F290 19/04/2012 27/04/2010 905,00  VIATGE BRUSEL·LES 
1210014248 000512171/F290/1 19/04/2012 30/12/2010 163,10  ALLOTJAMENT HOTEL 
1210014257 000513334/F290/1 19/04/2012 14/01/2011 436,78  BITLLET AVIO 



N. registre Document Data Entr. Data Fra. Import   Descripció factura 
1210014258 000513333/F290/1 19/04/2012 14/01/2011 376,78  BITLLET AVIO 
1210014261 000510382/F290/1 19/04/2012 14/12/2010 184,10  BITLLET TREN 
1210014262 000508120/F290/1 19/04/2012 24/11/2010 216,40  BITLLET TREN 
1210014264 000508110/F290/1 19/04/2012 24/11/2010 143,47  BITLLET AVIO 
1210014306 000505755/F290/1 19/04/2012 03/11/2010 965,46  BITLLET AVIO 
1210014308 000505663/F290/1 19/04/2012 02/11/2010 150,49  BITLLET AVIO 
1210014313 000504730/F290/1 19/04/2012 27/10/2010 159,52  BITLLET AVIO 
1210014321 000508111/F290/1 19/04/2012 24/11/2010 141,48  BITLLET AVIO 
1210014322 000504315/F290/1 19/04/2012 25/10/2010 136,00  ALLOTJAMENT HOTEL 
1210014324 000504236/F290/1 19/04/2012 25/10/2010 216,40  BITLLET TREN 
1210014339 000518250/F290/1 19/04/2012 03/03/2011 204,75  BITLLET TREN 
1210014341 000518246/F290/1 19/04/2012 03/03/2011 167,15  BITLLET TREN 
1210014345 000517912/F290/1 19/04/2012 01/03/2011 113,00  ALLOTJAMENT HOTEL 
1210014348 000516110/F290/1 19/04/2012 16/02/2011 78,15  BITLLET TREN 
1210014357 000515405/F290/1 19/04/2012 09/02/2011 225,05  BITLLET AVIO 
1210014362 000515049/F290/1 19/04/2012 04/02/2011 216,34  BITLLET AVIO 
1210014373 000478303/F290/1 19/04/2012 27/01/2011 109,70  BITLLET TREN 
1210014376 000478310/F290 19/04/2012 27/01/2010 109,70  BITLLET TREN 
1210014378 000493614/F290 19/04/2012 23/06/2010 237,25  BITLLET TREN 
1210014381 000486080/F290 19/04/2012 21/04/2010 1.083,05  VIATGE BRUSEL·LES 
1210014423 000504163/F290/1 19/04/2012 22/10/2010 216,40  BITLLET TREN 
1210014426 000503378/F290/1 19/04/2012 15/10/2010 3.961,57  BITLLET AVIO 
1210014428 000502867/F290/1 19/04/2012 08/10/2010 1.751,00  BITLLET AVIO 
1210017515 000566371/F290/1 09/05/2012 07/05/2012 230,49  BITLLET AVIO 
1210014265 000502265/F290/1 19/04/2012 01/10/2010 170,64  HOTEL 
1210014267 000504501/F290/1 19/04/2012 26/10/2010 109,52  BITLLET AVIÓ 
1210014269 0000495393/F290 19/04/2012 07/07/2010 216,40  BITLLET TREN 
1210014273 0000494143/F290 19/04/2012 29/06/2010 423,42  BITLLET AVIÓ 
1210014282 0000492947/F290 19/04/2012 18/06/2010 19,00  TAXA 
1210014286 000498802/F290/1 19/04/2012 19/08/2010 1.728,04  BITLLET AVIÓ 
1210014288 0000491394/F290 19/04/2012 04/06/2010 127,16  HOTEL 

1210014291 0000486580/F290 19/04/2012 27/04/2010 125,00  
SUPLEMENT BITLLET 
TORNADA 

1210014294 0000486335/F290 19/04/2012 26/04/2010 780,00  VIATGE BRUSEL·LES 
1210014296 0000486097/F290 19/04/2012 21/04/2010 1.172,06  VIATGE BRUSEL·LES 
1210014297 0000486021/F290 19/04/2012 21/04/2010 162,10  BITLLET TREN 
1210014301 000530211/F290/1 19/04/2012 28/06/2011 115,60  BITLLET TREN 
1210014303 000529661/F290/1 19/04/2012 20/06/2011 146,00  HOTEL 
1210014304 000529660/F290/1 19/04/2012 20/06/2011 146,00  HOTEL 
1210014307 000529635/F290/1 19/04/2012 18/06/2011 121,00  BITLLET AVIÓ 
1210014309 000529617/F290/1 19/04/2012 18/06/2011 112,00  HOTEL 
1210014312 000528541/F290/1 19/04/2012 09/06/2011 51,00  BITLLET AVIÓ 
1210014317 000528487/F290/1 19/04/2012 08/06/2011 204,75  BITLLET TREN 
1210014319 000528082/F290/1 19/04/2012 06/06/2011 167,81  BITLLET AVIÓ 

1220014415 000528054/F290/1 19/04/2012 06/06/2011 -183,20  
ABONAMENT. RECT 
FRA 528054 

1210014325 000528054/F290/1 19/04/2012 06/06/2011 188,25  BITLLET TREN 
1210014334 000530212/F290/1 19/04/2012 28/06/2011 105,15  BITLLET AVIÓ 
1210014336 000526804/F290/1 19/04/2012 30/05/2011 140,26  BITLLET AVIÓ 
1210014337 000526803/F290/1 19/04/2012 30/05/2011 277,28  BITLLET AVIÓ 
1210014338 000526802/F290/1 19/04/2012 30/05/2011 277,28  BITLLET AVIÓ 
1210014340 000526690/F290/1 19/04/2012 27/05/2011 67,00  HOTEL 
1210014342 000526689/F290/1 19/04/2012 27/05/2011 67,00  HOTEL 
1210014346 000526459/F290/1 19/04/2012 26/05/2011 107,45  BITLLET TREN 
1210014347 000525895/F290/1 19/04/2012 19/05/2011 2.337,07  BITLLET AVIÓ 
1210014349 000525387/F290/1 19/04/2012 12/05/2011 224,15  BITLLET AVIÓ 
1210014351 000523535/F290/1 19/04/2012 20/04/2011 287,64  BITLLET AVIÓ 
1210014353 000522914/F290/1 19/04/2012 14/04/2011 3.206,48  BITLLET AVIÓ 
1210014358 000526805/F290/1 19/04/2012 30/05/2011 219,88  BITLLET AVIÓ 



N. registre Document Data Entr. Data Fra. Import   Descripció factura 
1210014361 000520154/F290/1 19/04/2012 24/03/2011 3.524,31  BITLLET AVIÓ 
1210014369 000519864/F290/1 19/04/2012 22/03/2011 2.316,00  BITLLET AVIÓ 
1210014374 000519861/F290/1 19/04/2012 22/03/2012 2.316,00  BITLLET AVIÓ 
1210014377 000519848/F290/1 19/04/2012 22/03/2012 707,85  HOTEL 
1210014382 000518720/F290/1 19/04/2012 10/03/2011 173,00  HOTEL 
1210014385 000518254/F290/1 19/04/2012 03/03/2011 221,20  BITLLET TREN 
1210017288 000563725/F290/1 07/05/2012 13/04/2012 120,00  HOTEL 
1210017289 000563723/F290/1 07/05/2012 13/04/2012 120,00  HOTEL 
1210021874 000549463/F290/1 14/06/2012 22/12/2011 139,83  BITLLET AVIÓ 
1210022640 000567496/F290/1 21/06/2012 16/05/2012 320,01  BITLLET AVIÓ 
1210025290 000572179/F290/1 12/07/2012 21/06/2012 132,00  BITLLET AVIÓ 
1210025291 000572175/F290/1 12/07/2012 21/06/2012 3.065,82  BITLLET AVIÓ 
1210025292 000572177/F290/1 12/07/2012 21/06/2012 132,00  BITLLET AVIÓ 
1210025293 000572170/F290/1 12/07/2012 21/06/2012 3.065,82  BITLLET AVIÓ 

1220015873 000508111/F290/1 25/04/2012 07/01/2011 -116,48  
ABONAMENT. RECT 
FRA 508111 

  TOTAL  49.351,26   

 
- En l’Organisme Autònom Institut del Teatre, l’Organisme Autònom Patronat 

d'Apostes, la Fundació Pública Casa de Caritat, en l’Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT) ni en la Xarxa Audiovisual Local (XAL), no hi ha cap factura 
rebuda abans de l’1 d’octubre de 2012 que a 31 de desembre de 2012 hagi quedat 
sense tramitar. 

 
La qual cosa es fa constar als efectes de la seva incorporació en l’informe trimestral 
sobre compliment de terminis de pagament a la Diputació de Barcelona. 
 
En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Tresoreria eleva al Ple, previ informe de la Intervenció General i de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona referent als terminis de pagament de les factures registrades 
en la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i la seva entitat pública 
empresarial, dins del període comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de  
2012, d’acord amb el previst en la Llei 15/2010. 
 
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona referent a les factures o documents 
justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos, amb el mateix abast i termini que el punt 
anterior. 
 
Tercer.- TRAMETRE l’informe emès per la Tresoreria de la Diputació de Barcelona, 
conjuntament amb la informació incorporada per la Intervenció General, als òrgans 



competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Quart.- PUBLICAR les dades agregades d’aquests informes en la seu electrònica 
corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
16.- Dictamen de data 14 de febrer de 2013, que proposa ATORGAR l’aval de la 
Diputació de Barcelona a les operacions d’endeutament a curt termini que es 
puguin realitzar per l’Organisme de Gestió Tributària, en l’exercici 2013, per un 
import màxim de cent cinquanta milions d’euros (150.000.000) €, amb la finalitat 
de finançar les bestretes que s’atorguen als ajuntaments que hagin delegat la 
recaptació de l’Impost sobre béns immobles i l’Impost sobre activitats 
econòmiques, i en aquells casos en que així ho sol.liciti l’entitat financera 
adjudicatària, tot donant-se per assabentat de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de 13 de desembre de 2012. 
 
Vist el que estableix l’article 149.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, on es disposa que les 
Diputacions provincials, que assumeixin per compte dels ajuntaments la recaptació de 
l’impost sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, podran concertar 
operacions especials de tresoreria amb l’objecte d’avançar als ajuntaments fins el 75 
per cent de l’import de les recaptacions previstes d’aquests tributs.   
 
Vist que l'article 9 dels Estatuts de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), aprovats 
pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 31 de maig de 2012, estableixen que la 
competència per a l'aprovació de la concertació d'operacions de crèdit correspon a la 
Junta de Govern de l'Organisme. 
 
Vist que en sessió de 13 de desembre de 2012, la Junta de Govern de l’ORGT va 
aprovar l’autorització per concertar operacions d’endeutament a curt termini, fins a un 
màxim de 150.000.000.- euros, per finançar les bestretes que s’atorguen als 
ajuntaments que tenen delegada la recaptació de l’Impost sobre béns immobles i 
l’Impost sobre activitats econòmiques. Aquestes operacions es concertaran en tres 
blocs, un a finals de febrer, un altre a finals de març i el tercer a finals d’abril, per 
imports no superiors a 50 milions d’euros. 
 
Atès que els articles 51 i 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, regulen la tipologia de les operacions 
d’endeutament a curt termini i els òrgans competents per a la seva aprovació. 
 
Vist l’informe de la Tresoreria. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent  
 



ACORD 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’acord adoptat per la Junta de Govern de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en sessió de 13 de 
desembre de 2012, autoritzant la concertació d’operacions de tresoreria durant el 
primer semestre de 2013, per un import màxim de cent cinquanta milions d’euros 
(150.000.000.- euros) i amb la finalitat de finançar les bestretes que s’atorguen als 
ajuntaments que hagin delegat la recaptació de l’Impost sobre béns immobles i 
l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 
Segon.- ATORGAR l’aval de la Diputació de Barcelona a les operacions 
d’endeutament a curt termini que es puguin realitzar per l’Organisme de Gestió 
Tributària, amb els límits i per les finalitats indicades en l’apartat primer, en aquells 
casos en que així ho sol·liciti l’entitat financera adjudicatària. 
 
Tercer.- DONAR la conformitat i AUTORITZAR la realització de les operacions que es 
derivin dels acords precedents, tot delegant en el President de la Diputació de 
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària l’aprovació de les operacions 
individuals que es formalitzin. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió 18, del Partit dels Socialistes de Catalunya 19, 
del Grup Popular 5, d’Iniciativa per Catalunya Verds 4 i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 2. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
17.- Dictamen de data 30 de gener de 2013, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda, 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’Aiguafreda en data 18 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 
d’Aiguafreda, en data 18 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: 
 

- Sancions diverses 
 

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

 
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 l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió 18, del Partit dels Socialistes de Catalunya 19, 
del Grup Popular 5, d’Iniciativa per Catalunya Verds 4 i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 2. 
 
18.- Dictamen de data 30 de gener de 2013, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, 
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 Badia del Vallès en data 19 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.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès, en data 19 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: 
 
 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública (Ordenança 

fiscal n. 10). 
 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis de subministraments d’interès general (Ordenança fiscal 
n.11). 

 Taxa de guals i reserves de via pública per a aparcament (Ordenança fiscal n. 13). 
 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració 

municipal en les activitats i instal·lacions (Ordenança fiscal n.15). 
 Taxa per la recollida d’animals (Ordenança fiscal n. 22). 
 Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària (Ordenança fiscal 25). 
 Ingressos de dret públic derivats de les sancions regulades a les ordenances 

municipals. 
 
Les funcions que es deleguen són: 
 
 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 del 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 l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió 18, del Partit dels Socialistes de Catalunya 19, 
del Grup Popular 5, d’Iniciativa per Catalunya Verds 4 i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 2. 
 
19.- Dictamen de data 1 de febrer de 2013, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel ple de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de gestió, liquidació i recaptació de determinats tributs i ingressos de 
dret públic locals. 
 
El ple de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra en data 
21 de gener de 2013 acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic locals que en el 
susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat 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  la delegació acordada pel ple de la Junta de Veïns de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Bellaterra, en data 21 de gener de 2013 a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 

- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via 
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus 

 

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

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió 18, del Partit dels Socialistes de Catalunya 19, 
del Grup Popular 5, d’Iniciativa per Catalunya Verds 4 i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 2. 
 

20.- Dictamen de data 1 de febrer de 2013, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Canet 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 Canet de Mar en data 27 de setembre de 2012 acordà 
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit 
acord s’enumeren. 
 



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 l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en data 27 de setembre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I.- Taxa per parades, venda al carrer i ambulant 
 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II.- 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. 
 
III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en data 27 de setembre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i taxa per la prestació de serveis 
urbanístics 

 
 Notificació de la provisió de constrenyiment.. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
3.- Resta assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar de data 27 de 
setembre de 2012 en relació a revocar la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, respecte a les funcions de gestió i recaptació de la Taxa de clavegueram i 
de mercat municipals efectuada en acords anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Canet de Mar a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que 
a continuació s’enumeren: 
 
I.- Impost sobre béns immobles 

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

VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, 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.  
 
VII.- Taxes per: 
 
- Cementiri. 
- Entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a 

aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 



- Parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderia de qualsevol mena. 
- Parades, venda al carrer i ambulant. 
- Prestació de serveis urbanístics. 
- 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. 
 
- Prestació de serveis urbanístics 
 
 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. 
 
VIII.- Contribucions especials 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX.- Quotes d’urbanització 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X.- Sancions diverses 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 



 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
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.- 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. 
 
XIII.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment.. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords 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 l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió 18, del Partit dels Socialistes de Catalunya 19, 
del Grup Popular 5, d’Iniciativa per Catalunya Verds 4 i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 2. 
 
21.- Dictamen  de data 30 de gener de 2013, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Gironella, 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 Gironella en data 4 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.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Gironella, en data 4 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: 
 
- Taxa per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
 
 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. 
 
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 l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió 18, del Partit dels Socialistes de Catalunya 19, 
del Grup Popular 5, d’Iniciativa per Catalunya Verds 4 i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 2. 
 
22.- Dictamen de data 30 de gener de 2013, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació i especificació de la delegació acordada per l’Assemblea General de 
la Mancomunitat La Plana, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals. 
 
L’Assemblea General de la Mancomunitat La Plana en data 14 de novembre de 2012 
acordà l’ampliació i especificació 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 de la 
mancomunitat, 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 per l’Assemblea General de 
la Mancomunitat La Plana, en data 14 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 teleassistència del programa de serveis 
socials d’atenció domiciliària 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per la Mancomunitat 
 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 respecte que la taxa per la prestació de serveis funeraris 
delegada anteriorment a la Diputació de Barcelona ha estat derogada en data 14 de 
novembre de 2012 i per acord de l’Assemblea General de la Mancomunitat La Plana 
d’aquesta mateixa data es substitueix aquesta taxa pel preu públic per a la prestació 
de serveis funeraris, essent les funcions delegades les següents: 
 
 Notificació del corresponent títol executiu per l’òrgan 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 tercer, quart i cinquè de l’acord de delegació.  
 



Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a la Entitat 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió 18, del Partit dels Socialistes de Catalunya 19, 
del Grup Popular 5, d’Iniciativa per Catalunya Verds 4 i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 2. 
 
23.- Dictamen de data 5 de febrer de 2013, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, 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’Olèrdola en data 28 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 
d’Olèrdola, en data 28 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: 
 
- Preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliària 



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 l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió 18, del Partit dels Socialistes de Catalunya 19, 
del Grup Popular 5, d’Iniciativa per Catalunya Verds 4 i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 2. 
 
24.- Dictamen de data 30 de gener de 2013, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Taradell, 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 Taradell en data 13 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 
Taradell, en data 13 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: 
 

- Taxa subministrament d’aigües 
 

 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 l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió 18, del Partit dels Socialistes de Catalunya 19, 
del Grup Popular 5, d’Iniciativa per Catalunya Verds 4 i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 2. 
 

25.- Dictamen de data 30 de gener de 2013, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, 
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals. 
 
Es retira el present Dictamen 
 
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). 
 
Moció conjunta que presenten els grups polítics de CiU, PSC, ICV-EUiA-E i ERC 
de la Diputació de Barcelona, en relació amb l'Avantprojecte de Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. 
 

EXCM. SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Els diputats sotasignants, en la seva qualitat de Portaveus dels Grups de 
Convergència i Unió (CiU), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal 
(PSC-PM), Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa 
(ICV-EUiA-E) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), 
exposen: 



En el Consell de Ministres del dia 15 de febrer de 2013 es va presentar un Informe del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre l’Avantprojecte de Llei per a la 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
Aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir un 
suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten l’autonomia local 
signifiquen la intervenció dels ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial 
de les nostres comarques. 
 
Aquesta reforma s’ha basat exclusivament en la “Llei d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera” sense tenir en compte els principis d’autonomia i de 
subsidiarietat, ignorant les necessitats de la ciutadania i els nivells de qualitat, eficàcia i 
eficiència dels serveis que presten avui els governs locals. 
 
L’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa una 
invasió total de l’Estat espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Govern de la Generalitat, en exercici d’aquestes competències que té en exclusiva, 
està treballant en una nova Llei de Governs Locals que regularà el marc legal de 
l’Administració Local catalana, i que serà presentada al Parlament de Catalunya 
properament. 
 
A més, l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran 
assignatura pendent del nostre model territorial. Ans al contrari, l’objectiu final del 
govern de l’Estat és recentralitzar i controlar al màxim els municipis, limitant la 
capacitat d’acció d’aquests, convertint-los en mers executors de la voluntat del govern 
espanyol.  
 
Es pretén transmetre a l’opinió pública que els ajuntaments són uns malbaratadors. Si 
la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de l’Estat 
ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública, més de la meitat 
del total, mentre que el de les comunitats autònomes és del 33% i el de les 
administracions locals és només del 14%. Però tampoc no preveu, per tal de 
racionalitzar l’assignació de competències, la supressió d’alguns ministeris que tenen 
transferides les seves competències en exclusiva a les comunitats autònomes.  
 
Traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions allunya el centre de 
decisió del ciutadà. És l’ajuntament qui coneix millor les mancances i necessitats de la 
seva comunitat i qui pot prestar més eficientment els serveis que els ciutadans 
precisen. La proximitat significa eficiència i difícilment una corporació supramunicipal 
podrà substituir el coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d’un 
ajuntament. 
 
Estem davant d’una proposta que generarà desequilibris territorials i socials importants 
comportant greus discriminacions entre administracions però també entre la 
ciutadania, amb l’existència de ciutadania de primera i ciutadania de segona atenent al 
lloc de residència. 



Tenint en compte la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població la 
fixació d’uns costos standard per als serveis que presten les administracions locals 
amb l’objectiu d’avaluar la seva eficiència, comportarà, sense dubte, manca de rigor i 
situacions de tractament desigual, i fins i tot injust, en molts ajuntaments. 
 
La mateixa Diputació de Barcelona, l’administració supramunicipal que dóna suport al 
món local de les comarques de Barcelona, serà controlada directament en el serveis 
que presta al territori pel propi Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i 
passarà a ser un mer apèndix d’aquest. 
 
La proposta del govern central a  qui realment perjudicarà serà al conjunt de la 
ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés públic dels serveis i a les seves 
garanties recollides en l’ordenament legal vigent. 
 
En conseqüència, i atès que la Diputació de Barcelona te com a competència bàsica la 
defensa dels interessos dels municipis de les comarques barcelonines els grups de 
Convergència i Unió (CiU), del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(PSC-PM), de Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa 
(ICV-EUiA-E) i d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) 
proposen al Ple de la corporació, ,  d’acord amb el que disposa el Reglament Orgànic, 
l’adopció dels següents:                                                              
 

ACORDS 
 
Primer.- Rebutjar totalment l’avantprojecte de Llei per a la Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local presentada pel Ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques del Govern Espanyol pel que suposa de vulneració de 
l’autonomia local, de les competències que l’Estatut de Catalunya atorga a la 
Generalitat i al Parlament, i d’intent de recentralització del model d’administració local 
català. 
 
Segon.-  Exigir al govern central que no s’extralimiti en les seves competències i no 
vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre organització 
territorial i en règim local (art. 151 i 160 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), ja que 
és potestat del Govern i el Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar 
models territorials i competencials que facin que l’arquitectura institucional respongui a 
la realitat del país. 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a defensar fermament les competències 
que li atorga l’Estatut de Catalunya en matèria de règim local i expressar el suport 
explícit de la Diputació de Barcelona en totes aquelles mesures que calgui emprendre 
per exercir aquesta defensa. 
 
Quart.-  Demanar a la Generalitat de Catalunya que acceleri el desenvolupament de la 
nova Llei de governs locals com el marc competencial sòl·lid i estable que ha de posar 
les bases d’una administració local pròpia, eficient, eficaç, que garanteixi la prestació 
de serveis de qualitat i eviti la duplicitat i confusió de competències entre 
administracions, seguint els principis de subsidiarietat i de proximitat. 
 



Cinquè.-  Instar els Governs de l'Estat i de la Generalitat a l'elaboració d'un nou marc 
de finançament per al món local, més just, més eficaç i  més eficient  al servei de les 
polítiques locals.   
 
Sisè.- Reclamar al govern central que deixi d’envair i vulnerar les competències de la 
Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi amb el pagament de les 
aportacions econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències 
que afecten el desenvolupament de les competències de la Generalitat i dels ens 
locals, especialment, en matèria social i educativa.  
 
Setè.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’ACM, a la FMC i als ajuntaments de 
les comarques de Barcelona. 
 
Obert el torn d’intervencions, la Presidència dóna l’ús de la paraula al portaveu del 
Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella. Manifesta que més enllà de les discrepàncies 
puntuals que es poden produir davant d’un avantprojecte que presenta el Govern 
central, ERC està enormement preocupada per la presentació d’aquest avantprojecte 
de Llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’Administració local perquè ERC-AM 
creu que l’ideologia de fons que transpira, de fet que concreta, representa un sotrac 
difícil de recuperar si es duu a terme la seva aplicació de la manera en què està 
actualment plantejat en relació amb l’administració territorial i les administracions 
locals. 
 
Dels que explicita aquest avantprojecte, diu, hi ha molts aspectes que es contradiuen 
amb allò que la majoria ha estat vertebrant, construint, defensant i explicant des de fa 
dècades. Hi ha una retallada de l’autonomia local que és incontestable i s’oposa, a 
aquests criteris de la subsidiarietat, a favor de la proximitat, de l’eficiència, de l’equilibri 
territorial i social i, per tant, de la cohesió social que hem estat defensant, durant 
dècades. No és un avantprojecte més que té incidència sobre els ens locals i s’ha de 
veure, si no estem d’acord, com el podem salvar, sinó que és un avantprojecte que 
trastoca totalment els criteris que són necessaris per poder tenir un país que sigui just i 
que sigui equilibrat. Sabem, però, que no només afecta l’àmbit de les administracions 
locals sinó que també afecta les administracions supramunicipals en dos aspectes 
diferents: un, perquè promou la desaparició d’algunes mancomunacions (que, des d’un 
punt de vista, és la manera de fer bé les coses i poder generar economies d’escala 
que puguin donar serveis a la ciutadania a diferència d’altres tipus de mancomunació 
de serveis que són històries per crear estructures intermèdies que s’inventen i que 
després no porten enlloc), i, per l’altra part, aquelles estructures supramunicipals que 
es reforcen, es reforcen falsament perquè, en definitiva, al mateix temps que són 
reforçades augmenten també llur dependència del Ministeri d’Hisenda, amb la qual 
cosa es produeix també un intent de recentralització que, si bé no ens pot causar cap 
sorpresa perquè és habitual en els governs centrals (i més en aquests darrers anys), 
doncs la veritat és que continuem pensant que, més enllà de l’interès partidista, és un 
error com a mesura per voler administrar el territori. 
 
Per altra part, també, retalla les competències de la Generalitat de Catalunya i aquí la 
Generalitat de Catalunya s’ha d’espavilar. A part de mantenir una posició de fermesa i 



de rebuig a aquest avantprojecte i de reclamar que es defensin les competències 
(cada vegada més magres, també) de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de 
Catalunya, el grup creu que, a més a més, s’ha d’espavilar i tirar endevant la Llei de 
governs locals sense dilacions i també, en aquest cas, la Diputació de Barcelona ha de 
donar suport perquè la Generalitat desenvolupi aquesta Llei de governs locals la major 
brevetat possible. 
 
També comentar la nostra sorpresa (com no pot ser d’una altra manera amb aquest 
avantprojecte de Llei) la nostra desagradable sorpresa, sobre el fet que un 
avantprojecte que parla de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local no 
deixi marge ni faci cinc cèntims de la necessitat que existeixi un marc de finançament 
dels municipis que sigui just i equilibrat i que estigui en relació amb els serveis que es 
presten des dels ajuntaments. Sembla, absolutament, un despropòsit i, de bell nou, 
una explicació de la concepció que ells tenen de les administracions locals i de com 
veuen el futur ordenament territorial i municipal, que està totalment esbiaixat. Sembla 
inversemblant que es pugui plantejar un avantprojecte amb aquesta finalitat que no 
contempli el punt flac dels municipis, que és el seu finançament. 
 
I, per últim, posar l’accent en el què més preocupa al grup d’ERC-AM. Lògicament, 
preocupa la retallada de l’autonomia local, preocupa la desaparició dels conceptes de 
subsidiarietat, proximitat, equilibri territorial, preocupa la retallada de competències de 
la Generalitat, però sobretot el que ens preocupa és que, si es dugués a terme 
l’aplicació d’aquest avantprojecte, això acabaria significant una discriminació de la 
ciutadania de Catalunya en funció de la seva residència, que és del tot inacceptable. 
És a dir, a partir d’aquest avantprojecte, els serveis no estaran en funció de les 
necessitats ni de les característiques, que poden ser orogràfiques, econòmiques, 
poblacionals, de qualsevol tipus en funció de les necessitats que tingui un territori sinó 
que estaran absolutament limitats a un tema centralitzat i de població i això genera una 
gran descompensació en la possibilitat d’accedir a serveis que es consideren bàsics i a 
alguns que no són bàsics, però que es consideren essencials per al territori arran 
d’aquest avantprojecte. I és evident que, quan es produeix un alarmant desequilibri de 
serveis dintre de la ciutadania, en funció de la residència i sense haver-hi posat dos 
dits de seny, es genera una gran descohesió social, que és el que més ens ha de 
preocupar a tots plegats, perquè la fortalesa dels països, igual que la fortalesa dels 
municipis, està en la capacitat de generar i de generar, de manera conjunta, polítiques 
compartides i creiem que aquest avantprojecte s’encarrega de dinamitar-ho per tal de 
recuperar unes competències del Govern central, en contra dels criteris de l’eficiència i 
la subsidiarietat i amb una voluntat de controlar allò que mai no podrà controlar ni 
podrà fer millor que els propis municipis. 
 
A continuació pren la paraula el portaveu del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr. Mañas. 
Manifesta que estem davant d’una proposta de projecte de llei que no és fruit de la 
casualitat ni d’un model determinat que el PP tingui sobre el que han de ser els 
municipis, sinó que és fruit de la ideologia de l’austeritat i del compliment amb fe cega 
dels dictàmens que venen de la troika europea. I alguns dels partits polítics que 
s’oposen a aquest programa de reformes sobre la Llei de bases locals però que han 
recolzat les polítiques d’autoritat i la Llei de sostenibilitat financera, haurien de fer la 
reflexió de per què determinades lleis de sostenibilitat financera i determinats dogmes 



de fe sobre la política macroeconòmica poden repercutir després sobre l’arquitectura 
institucional d’un país. 
 
El nostre grup creu que estem davant d’una proposta de llei que el que és no és 
només una vulneració competencial ni un canvi en l’arquitectura institucional de 
Catalunya o de l’Estat, sinó que és un atemptat contra l’estat del benestar. És un 
atemptat contra les principals institucions que combaten la pobresa, contra les 
principals institucions que estan cada dia, a peu de carrer, construint escoles bressol, 
escoles de dansa, música i teatre per a aquells que no les poden pagar en el sector 
privat, per a aquells que estan treballant dia a dia des de l’any 1979 per reduir la 
pobresa i per la igualtat d’oportunitats en el nostre país. Com també ha dit el senyor 
Portabella, és un projecte que comportarà que hi hagin ciutadans de primera i de 
segona d’acord amb el territori on t’hagi tocat viure, en contra d’allò que defensen els 
que defensen de forma sagrada el principi de recentralització de l’Estat, que s’omplen 
la boca amb la igualtat de tots els ciutadans espanyols, com ells diuen. Doncs aquest 
projecte de llei generarà ciutadans de primera i ciutadans de segona depenent del 
territori on visquis. 
 
I, per finalitzar, reclamem un diàleg seriós, polític i interinstitucional entre tots els 
agents del municipalisme, en aquesta moció, per definir quin és el model del 
municipalisme del nostre país i per definir i dotar-nos d’un marc competencial i financer 
que permeti seguir exercint les nostres competències com hem fet fins ara i cal dir amb 
un grau general d’èxit i d’acceptació ciutadana, fins i tot més enllà dels colors polítics 
que puguin governar determinats municipis. La percepció de la ciutadania de 
Catalunya vers els nostres municipis, vers els seus ajuntaments i vers els seus 
governants des de 1979 és, sens dubte, pel que fa als serveis i deixant al marge el 
descrèdit i la desconfiança que actualment hi ha cap a tots els agents polítics, és una 
visió positiva.  
 
Aquest diàleg que es reclama en aquesta moció, també es  reclama en una qüestió i 
és per definir el model del municipalisme català i reclamem aquest diàleg, també, a la 
Generalitat de Catalunya. Vull adreçar-me, molt especialment, als diputats i les 
diputades de CiU aquí presents, diu, que nosaltres també us reclamarem aquest diàleg 
que reclamem per la Llei de governs locals de Catalunya, perquè, en el Grup, als que 
van poder seguir la compareixença per televisió de la senyora consellera Joana 
Ortega, ens agradà tan poc la música com la lletra del que es va anunciar sobre la Llei 
de governs locals, perquè té a veure, tant en la música com en la lletra, amb el que 
ens va anunciar el senyor Cristóbal Montoro sobre el que vol que siguin els 
ajuntaments catalans. En aquell moment, només va canviar l’idioma en què ho 
explicava (l’una ho explicava en català i l’altre ho explicava en castellà). 
 
En el seu torn, el portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, diu: “que para presentar 
una moción como la que hoy se presenta, como mínimo hay que pedir un poco más de 
rigor. Lo que se presentó en el Consejo de Ministros no es un anteproyecto de Ley, 
sino una Memoria y, por lo tanto, rechazar algo que, a día de hoy, no existe con tal 
nombre es un acto de desinformación que no permite de ninguna manera un debate 
riguroso. 
 
 



Es la quinta vez que hablamos de este tema en el Pleno de la Diputación y se ha dicho 
de todo en este Pleno, y que, a día de hoy, es falso. Se ha dicho que se iba a reducir 
el número de concejales, que se iban a agrupar municipios, que iban a desaparecer 
ayuntamientos y de esto, a día de hoy y con la Memoria que se ha presentado, nada. 
Ahora sí, lo que dicen ahora es que el Estado quiere recentralizar los municipios. Sin 
comentarios. Por cierto, viendo la exposición de motivos que presentan ustedes, 
menosprecian la capacidad de las diputaciones y, por lo tanto, la de esta Diputación, y 
por eso pido un acto de coherencia y quien vote afirmativamente hoy esta moción, por 
coherencia, cuando acabe este Pleno, lo que tiene que hacer es dejar el acta de 
diputado provincial. 
 
Me gustaría hablar de los acuerdos que ustedes proponen. Acuerdo número uno: 
Rechazar totalmente el anteproyecto de Ley. Pero ¿cómo van a rechazar algo que no 
existe? A menos que ustedes sean videntes y se refieran al anteproyecto que, en el 
futuro, se va a presentar en base a esta Memoria. No sé, supongo que algún día, con 
las predicciones que hacemos en este Pleno, cualquier día aparecemos en Cuarto 
Milenio. Punto número dos: Que el actual Gobierno central no se extralimite en sus 
competencias. La vertebración territorial es competencia del Estado y, en situaciones 
extremas de crisis como la actual, el Estado puede legislar sobre todo aquello que 
crea conveniente para buscar soluciones. Punto número cuatro: Solicitar a la 
Generalidad de Cataluña que acelere el desarrollo de la nueva Ley de Gobiernos 
Locales. Ahora tienen prisas después de estar dos años hablando de soberanía y 
refrendos y un Parlamento que había olvidado totalmente el mundo local y, eso sí, pido 
un milagro a un Gobierno que, a estas alturas, ni siquiera tienen un borrador de 
presupuestos para que se pueda aprobar en sesión plenaria. Punto número seis: Que 
el Gobierno central cumpla con el pago de sus aportaciones económicas previstas. 
Pero si aquí quien paga es el Gobierno central. La Generalitat ni está ni se la espera. 
Hay que recordar que las balanzas fiscales se retocaron, cosa que admitió el 
consejero de Economía, porque en realidad, quitando los últimos años que eran 
desfavorables, (no sólo a Cataluña sino a todas las comunidades autónomas), las 
balanzas fiscales eran favorables a Cataluña. ¿O ya no se acuerdan del Plan de Pago 
a Proveedores, que ha beneficiado a muchos ayuntamientos y muchas personas que 
han trabajado con la Administración han podido cobrar gracias a la iniciativa del 
Gobierno de España? ¿O del Fondo de Liquidez Autonómica, del cual ya no quiero 
hacer más sangre? 
 
Informemos qué pretende (y además lo explica la Memoria) la futura Ley. Primero, no 
reducir el número de concejales, no duplicar competencias (eso quiere decir reducir 
coste público), mayor control del gasto público y, entre otras medidas como las que 
acabo de mencionar, intentar ahorrar, entre 2013 y 2015, 7.000 millones de euros del 
Estado y de las diferentes administraciones públicas. Y si no, lo que estamos haciendo 
hoy es desinformar. Pero les pregunto: ¿Aparte de este NO constante, cuál es su 
alternativa? Pues no he escuchado ninguna alternativa, ninguna propuesta ni espíritu 
constructivo alguno. Aparte del NO, ¿cuál es? Ninguna. Y yo, para acabar, les hago 
una propuesta: Como es la quinta vez que se debate este tema en este Pleno, les pido 
que en los próximos órdenes del día incluyan este tema para poder debatirlo una vez 
más. Votaríamos en contra. 
 
 



 
A continuació sol.licita l’ús de la paraula el portaveu del Grup Socialista, Sr. 
Mayoral, dient que, com sempre, el portaveu que em precedeix em canvia els papers i 
fa que llenci tot el que tenia escrit. Deixi’m començar, diu, per una frase que m’ha 
preocupat extraordinàriament. El senyor Villagrasa ha dit que, en temps de crisi com el 
que vivim, el Govern central pot legislar sobre el que cregui convenient. Ha dit 
exactament això: el Govern central pot legislar sobre el que cregui convenient. Doncs 
no. No pot legislar sobre el que cregui convenient. Hi ha un marc legal, un marc jurídic, 
hi ha una història que es diu Constitució (que estarà millor o pitjor però existeix) que 
ens obliga i parla, entre altres coses, de l’autonomia municipal, de l’autonomia local. 
No es pot legislar sobre el que es vulgui ni quan vulgui. Això és un altre règim. Si el 
que es pensa és això, s’està pensant en un altre règim, no democràtic, i ho dic per 
aclarir-ho perquè, de vegades, ens enredem amb les paraules i és bo que deixem 
aquests nusos, ens acostumem a no parlar amb 140 caràcters (que és el que es porta 
ara) i parlem de conceptes, d’idees, de país, de ciutat i de futur però no diguem, si us 
plau, que es pot legislar sobre el que es cregui convenient perquè no és veritat i 
perquè alguns treballarem i hem treballat intensament perquè la legislació que es faci 
en aquest país sigui a partir d’unes bases democràtiques i en què, si és possible, el 
consens sigui present. 
 
Efectivament, això no és encara un avantprojecte però s’ha presentat com a 
avantprojecte. És a dir, la confusió, el risc de la confusió ha estat en el govern del PP, 
que ha presentat no sé quants avantprojectes amb no sé quants esborranys, amb no 
sé quants embolics i amb no sé quantes desinformacions, intentant buscar què? 
Doncs simplement la confusió entre la gent que ha de parlar i discutir sobre aquests 
temes i, sobretot, la desinformació als ciutadans i les ciutadanes utilitzant dos 
conceptes que em semblen realment dubtosos. El primer és el fet de dir que, com es 
diu a la moció, els ajuntaments son malbaratadors, son malgastadors. Escolteu, 
l’aportació dels ajuntaments al dèficit públic de l’Estat és del 3,5%, amb l’Ajuntament 
de Madrid com a líder en aquesta aportació. Recordem-ho. Per tant, no és veritat que 
els ajuntaments són malbaratadors, però és veritat que es pot millorar tot, que s’ha de 
millorar i que hi ha d’haver un esforç de racionalització, segur, però no posem aquest 
esquer, fàcil i tant populista, que el que fa és desinformar el ciutadà i evitar el debat 
polític de qualitat. 
 
I la segona qüestió que ens preocupa es produeix quan parlem d’una única 
competència per a una única administració. Escolteu, i ho dic com a alcalde, no estic 
disposat a deixar de parlar sobre educació en el meu municipi, diguin el que diguin la 
llei o un govern superior perquè, en aquests moments que vivim, en temps moderns, 
no podem aplicar criteris del segle XIX al segle XXI. Avui estem, necessàriament, en 
temps de competències creuades i en temps de coresponsabilitat i jo vull dir a la 
consellera d’Educació quan s’equivoca i li vull dir amb claredat. I, si no tinc 
competències, tindré, com deia l’alcalde de Vitòria, incumbències; però m’importa el 
que li passa a la meva gent. I, per tant, no parlem d’aquest paradigma d’una 
administració, una competència perquè el futur passa per una governança diferent, 
des del meu punt de vista, per la capacitat d’acordar coses. La política del futur és 
política de consens. La qualitat democràtica del futur, la musculatura democràtica del 
futur és la capacitat de vertebrar històries positives amb el ciutadà com a gran element 
central i element vital en la presa de decisions. Per tant, podem dir-ho amb política de 



140 caràcters, però això no és bo per al país; això és bo per fer titulars i, per tant, 
reivindicar que discutim les coses amb profunditat i ho reivindico intensament. Per tant, 
sí a la racionalització, sí a treballar per reduir la despesa i condicionar-la a les 
necessitats i a la situació actual, però amb un vector essencial, que és el diàleg, el 
consens, posar-nos d’acord, evitar imposicions, fer lleis sobre l’Administració local 
parlant amb l’Administració local i no imposant l’Administració local.  
 
En tot cas, si només és una Memòria (que és alguna cosa més perquè va 
acompanyada d’un avantprojecte de Llei que, efectivament, encara no s’ha començat 
a tramitar però es tramitarà; s’explica i s’explica la vocació de tramitar-lo), de tant en 
quant sí que aconsellarem al Govern del PP que perdi la Memòria, que enterri aquesta 
Memòria que ens porta cap a una situació molt dolenta per al país, els ajuntaments i la 
fortalesa de la democràcia; perquè la democràcia s’enforteix, bàsicament, a les places 
i cases dels nostres pobles. Per tant i sento que m’estigui allargant, president, però és 
que em produeix passió; voldria remarcar que sembla que val la pena dir que avui es 
presenta una moció unitària de quatre grups polítics. S’ha de seguir així. És 
imprescindible generar blocs socials i polítics que defensin la fortalesa de la 
democràcia local, la musculatura dels municipis, la gent dels municipis, els ciutadans i 
les ciutadanes, les competències dels ajuntaments i de la Generalitat de Catalunya, 
l’autonomia local que està també emmarcada com a principi constitucional i un millor 
finançament, que em sembla essencial. I també, com que s’ha fet al·lusió a la 
Diputació i al paper de diputat, rebutgem el paper que l’avantprojecte de Llei atorga a 
les diputacions. No volem que la Diputació de Barcelona gestioni l’enllumenat públic de 
Borredà. No volem. El nostre grup vol que la Diputació de Barcelona, tal com fa 
històricament aquesta casa, treballi en xarxa per fer que l’Ajuntament de Borredà sigui 
més eficient a l’hora de gestionar el seu enllumenat a través de suports tècnics, 
generar treballs associats al territori, suport als consells comarcals i de les estratègies 
que definim, però no es tracta que la Diputació de Barcelona gestioni directament 
aspectes com els que són competència purament local. Es tracta que recolzi els 
ajuntaments perquè puguin gestionar les seves competències, que és el model 
d’aquesta casa. A més a més, recordem-ho, les diputacions són administracions de 
segon grau i som electes de segon grau i, per tant, no hem de tenir competències 
vinculades amb el primer grau, que és l’Ajuntament corresponent.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares. Diu: A mi em passa com al portaveu socialista i canvio mentalment les 
intervencions durant les intervencions de tothom però, a més, intento ser breu perquè 
és evident que els diputats m’ho agraeixen i el públic i la gent de la casa, també. 
Intentaré ser breu. En primer lloc, perquè penso que quan es presenta una moció, ja 
l’hem treballat conjuntament els grups que la presentem i, per tant, la quantitat del que 
volem dir ja està escrita, i quan es fa la lectura de la moció, podem incidir en el que 
s’ha dit però, en definitiva, ja hem dit el que calia. Per tant, en aquest sentit la meva 
intervenció serà per la via de defensar l’autonomia que té Catalunya per legislar 
respecte de les administracions locals i el món municipal.  
 
Amb aquesta autonomia i aquesta competència exclusiva ens carreguem moltes de les 
intervencions que s’han fet per algun partit o algun Grup polític. És evident que 
defensarem fins a la sacietat que l’Estat no té competència per cap llei que afecti els 
municipis de Catalunya ni cap administració del nostre país, perquè és el Parlament de 



Catalunya qui ha de fer aquesta Llei de governs locals, i podria acceptar que anem 
endarrerits, però caldria acceptar també per part de CiU que ens cal avançar-nos a 
qualsevol proposta que ens vingui de l’Estat, perquè creiem que no ens afecta el que 
digui l’Estat en aquest sentit. Per això, això respon també a la intervenció del senyor 
Mañas, qui diu que hem de fer una reflexió respecte al que fa algun Grup que se seu 
en aquesta Administració i també se seu en les cambres de Madrid defensant certes 
lleis. No hem de fer reflexió en aquest sentit perquè tenim molt clar que el que pretén 
CiU, tant a la Diputació com al país, és no dependre en absolut de l’Estat i enten que 
aquesta Llei, o avantprojecte de Llei, o aquest esborrany del que pot ser un 
avantprojecte de Llei no ens ha d’afectar i, per tant, no hem de reflexionar en aquest 
sentit, perquè no és conseqüència de cap aportació en aquest sentit.  
 
 
I també serveix per respondre a la intervenció del diputat i portaveu del PP. Nosaltres, 
senyor Vilagrasa, sí que tenim una alternativa al que es proposa des de l’Estat. La 
nostra alternativa és molt clara: volem estructures d’Estat, amb les quals ja fem una 
proposta clara i contundent contra les propostes que venen de l’Estat. Resumint-ho 
molt, a banda de la decepció que ens provoca que es parli de l’Administració local en 
el sentit que s’està parlant quan portem anys reclamant, des de CiU, des d’aquesta 
Administració, des de l’ACM i des de la FMC, que es resolgui el finançament local i 
quan es parla, més o menys, de l’Administració local, es parla de fer-la més petita, de 
treure-li regidors (hipotèticament), de treure dedicacions als alcaldes, d’un seguit de 
coses que no resolen la realitat municipal i fan que la política s’allunyi cada vegada 
més del ciutadà, entre altres coses, perquè si hi ha algun electe que té relació amb la 
gent és l’electe local. Des de Sant Jaume de Frontanyà fins a Barcelona, el polític local 
és el més proper dels que hi ha a l’Administració. Per tant, qualsevol cosa que 
signifiqui un allunyament és un error majúscul però, en tot cas, el que si crec i ja 
anuncio que la Diputació ho farà, és crear un grup de treball que treballarà per saber 
quin és el posicionament no només de la Diputació de Barcelona sinó el de 
l’Administració local en general i que pugui ser participat per tècnics, polítics i 
treballadors, per cercar una visió més general des del món local i, específicament, des 
d’una de les administracions més importants del país. En tot cas, això sí, molt clar per 
a nosaltres que tant de bo tinguéssim unes diputacions forals que fan la recaptació 
dels impostos i després donen la seva part a l’Estat, tant de bo que tinguéssim 
estructures d’Estat per aconseguir-ho i tant de bo que el que es faci des de Catalunya 
sigui realment racional i sostenible, perquè pensem que el que estem portant ara, en 
aquest mesos, amb anada i vinguda d’aquesta proposta és absolutament irracional i 
insostenible.  
 
Novament demana la paraula el Sr. Villagrasa, per manifestar: “no voy a consentir 
que se ponga en duda el espíritu democrático de mi partido por parte del señor 
Mayoral ni por nadie. Quiero, evidentemente que esto quede muy claro y el señor 
Mayoral también ha admitido que no hablamos de un anteproyecto, cosa cierta, y que 
cuando hablaba de legislar, hablaba del punto número dos, en el cual la ordenación 
territorial es competencia estatal. La competencia de la modificación de las 
administraciones públicas es estatal y las leyes marco corresponden al Estado y, eso 
sí, espero que ahora que se pide diálogo, cuando se abra el período de alegaciones, 
todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Hay un proceso de diálogo y debate en el 
cual creo que el Partido Socialista no sé si como PSC o PSOE presentará las 



alegaciones correspondientes en el Congreso de los Diputados. Yo les animo a que lo 
hagan. No sé en qué medida (depende de la multa) pero que lo hagan. Y al menos, el 
señor Cañizares ha sido sincero y ha dicho que no les gusta la Memoria porque lo que 
quieren es un Estado propio. Al menos ha sido sincero. 
 
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 Partit Socialista de 
Catalunya, d'Iniciativa per Catalunya - Verds i d'Esquerra Republicana de Catalunya i 
el vot en contra dels diputats assistents del partit polític del Partit Popular. El resultat 
definitiu va ser de 43 vots a favor i 5 vots en contra. 
 
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 258 al 1094 de l’any 2013 i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
corresponents a la sessió ordinària de data 20 de desembre de 2012. 
 
 
Obert el capítol de Precs i Preguntes, la Presidència cedeix la paraula al diputat Sr. 
Navarro. Diu: Jo sí que seré breu de veritat. En tot cas, dir-li que no és un prec ni una 
pregunta. És una comunicació, una reivindicació i un agraïment. 
 
La comunicació és dir que aquesta tarda presentaré la meva renúncia al càrrec de 
regidor a l’Ajuntament de Terrassa, renúncia evidentment dolorosa però que és 
imprescindible. Em vull concentrar molt en les meves responsabilitats al Parlament de 
Catalunya i això farà que aquesta tarda, com els he dit, presenti la renúncia al càrrec 
de regidor a l’Ajuntament de Terrassa. 
 
La reivindicació lliga amb el que hem estat dient en els darrers minuts, és la del 
municipalisme. En un moment en què hi ha tantes persones que estan patint tant, en 
un moment en què hi ha tanta gent amb tant pocs recursos des dels punts de vista 
dels serveis públics, econòmic i social, avui el municipalisme és més necessari que 
mai i un municipalisme amb recursos, amb reconeixement polític i més fort que mai. I, 
per tant, reivindico avui aquí, justament en aquesta casa, aquest municipalisme i els 
garanteixo que el portaré allà on les diverses responsabilitats em portin. També en el 
Parlament de Catalunya. Per tant, la comunicació, la reivindicació i l’agraïment. 
 
L’agraïment a totes les persones que comparteixen amb mi aquest esperit 
municipalista, a totes les persones electes que formem part d’aquest Ple i a totes les 
persones que, dia a dia, treballen perquè aquest país sigui un país que es construeixi 
des de la seva base territorial, que són les persones, els barris, els carrers i els 
municipis. Per tant, un agraïment a tots electes i també, evidentment, a tots els 
treballadors i a totes les treballadores d’aquesta casa i, també, a totes aquelles 
persones que, a través del servei públic, fan que aquest municipalisme i aquest servei 
estiguin a l’abast de tothom. Per tant, moltes gràcies. He complert la meva promesa, 
he estat breu i moltíssimes gràcies per la seva atenció. 
 



El President, Sr. Esteve, pren la paraula per agrair al Sr. Navarro la seva intervenció i 
en nom de tots dir-li, que ha estat un honor compartir aquest temps a la Diputació. 
Vostè, diu, sempre ha estat un gran municipalista com a regidor, com a alcalde i com a 
diputat. Li desitgem sort i encerts en la seva nova tasca, en què, doncs, segur 
necessitarà molt ànim com el que té.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les 
13 hores i 10 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
 
 
El President,      La Secretària General 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 541150 al 541202. 
 
Barcelona,  26 de març de 2013 
 
La Secretària General 
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